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i A Comissão do Mercado de Capitais orgulha-se de 
apresentar neste formato de brochura institucional a sua 
Estratégia para o período 2012-2017, que corresponde 
ao mandato do actual Conselho de Administração. 

Ao longo deste último ano, como adiante se explica na 
Nota de Revisão, foi possível enriquecer e aperfeiçoar 
– pela experiência adquirida – a estratégia para dotar 
Angola de mercados de valores mobiliários, que sejam 
verdadeiras fontes alternativas para financiar o nosso 
desenvolvimento económico-social.

Este documento contém todos os cenários que se 
colocam para a dinamização dos diferentes mercados e 
segmentos – Dívida Pública, Dívida Corporativa, Fundos 
de Investimento, Acções e Futuros – fazendo uma análise 
tão ampla, profunda e rigorosa que, uma vez validada 
pelo Executivo, não pode deixar de ser partilhada com 
os mais diversos destinatários – dirigentes do Estado 
e Organismos Públicos, empresários e gestores, 
comunidade universitária, órgãos de comunicação social 
e público em geral.

Esta partilha inscreve-se, de resto, num dos propósitos 
da CMC que é o de fazer chegar aos cidadãos do nosso 
País a percepção das enormes vantagens que para todos 
advirão – individual e colectivamente – da existência de 
mercados de valores mobiliários eficientes, que respeitem 
os princípios gerais de protecção dos investidores, sejam 
justos e transparentes, num quadro de supervisão e 
regulação que também previna o risco sistémico.

Ao longo do último ano foram dados com êxito muitos 

dos passos necessários – explicitados neste documento 
– para o arranque dos mercados, particularmente no 
domínio da criação e adequação dos regimes jurídicos 
aplicáveis, em articulação com o Poder Executivo e 
Legislativo, e do recrutamento e formação pela CMC de 
meios humanos qualificados para os elevados padrões de 
exigência pressupostos na missão de instituir, dinamizar, 
regular e supervisionar os mercados de valores mobiliários.

Analisa bem quem vê na estratégia em curso uma política 
de pequenos passos, rigorosos e seguros, no caminho 
que estamos a fazer para permitir que o Estado possa 
emitir Títulos de Dívida Pública acessíveis a todos os 
cidadãos angolanos, que as empresas passem a poder 
financiar-se através da emissão de obrigações e, mais 
tarde, abrindo parcialmente o seu capital a quem queira 
investir as suas poupanças, que os cidadãos disponham 
de alternativas seguras para valorizar os seus aforros – 
tudo isto segundo os padrões das melhores práticas 
certificadas a nível internacional.

Mas os mercados em construção não se destinam apenas 
à poupança interna: o ambiente de incerteza económica 
a nível mundial, com a crise europeia e desaceleração 
das economias americana e dos BRICS, leva a que 
muitos investimentos estejam a ser canalizados para 
África – existem cerca de 1.300 fundos de investimentos 
especializados em mercados emergentes, onde se 
destacam já fundos dedicados aos mercados africanos. 
Este é um movimento sem precedentes e Angola, com 
solidez e sobriedade, não pode deixar de estar presente.

Archer Mangueira
Presidente do Conselho de Administração da CMC

Apresentação
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A“Foi admitida uma opção adicional, em que se 
cria uma janela de oportunidade – aos potenciais 
emitentes que reúnam as condições necessárias 
– para a antecipação do início da admissão à 
cotação de acções, em mercado regulamentado.”
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Nota de Revisão
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Luanda, Angola
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N Como a própria CMC reconheceu, aquando da submissão 
da proposta de Estratégia para o período 2012-2017, em 
25 de Maio de 2012, o documento devia ser considerado 
como uma versão preliminar, passível de evolução. 
Com efeito, o diagnóstico do mercado, que suportou a 
estratégia, foi concebido ainda sem a experiência que 
decorre do esforço de dinamização dos mercados. 

Assim, decorrido um ano de trabalho de dinamização dos 
mercados, nas suas diversas vertentes, nomeadamente 
regulatória, a CMC está em condições de apresentar uma 
versão melhorada, quer do ponto de vista conceptual, 
quer relativamente ao ambiente de investimento e às 
instituições do mercado.

Nesta versão revista, para além de correcções de forma 
pontuais, destacam-se as seguintes alterações / evoluções:

• Conceito de Mercado de Capitais: foi substituído, 
em todo o documento, pela terminologia “Mercado 
de Valores Mobiliários e Derivados”. Efectivamente, 
o conceito de mercado de capitais extravasa o 
dos valores mobiliários e derivados, sendo este, 
estritamente, o objecto dos mercados sob regulação 
e supervisão da CMC.

• Conceito de Central de Negociação: foi substituído, 
em todo o documento, por:

i) “Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados”, 
a entidade prevista no Projecto de Regime 
Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados 
Regulamentados, para o exercício da função de 
negociação. Nesse instrumento jurídico atribui-se à 
Sociedade Gestora dos Mercados Regulamentados 
a gestão dos mecanismos de negociação, que 
por sua vez foram definidos, no Projecto de 
Regime Jurídico do Mercado Regulamentado de 
Dívida Pública, como sendo o Mercado de Balcão 
Organizado e a Bolsa de Valores, para além do 
Mercado Regulamentado de Dívida Pública (mercado 
secundário); 

Nota de Revisão
1.
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N ii) Central de Valores Mobiliários, a entidade prevista 
no Projecto de Regime Jurídico das Sociedades 
Gestoras de Mercados Regulamentados, para 
o exercício das funções de custódia, liquidação 
e compensação física e financeira de valores 
mobiliários.

• Novo capítulo 5 – Ambiente de Investimento: 
advém da necessidade de se analisarem os contornos 
das diversas políticas económicas (monetária, fiscal e 
cambial) que têm impacto transversal sobre o mercado 
de valores mobiliários e derivados. Nesse capítulo, 
para além de se identificarem os constrangimentos, 
apresentam-se as linhas de força das propostas da 
CMC, conducentes à sua eliminação ou minimização.

• Análises SWOT dos mercados: procedeu-se ao 
reforço das oportunidades e ameaças nos mercados 
de dívida, no que se refere às envolventes cambial e 
fiscal. 

• Requisitos dos operadores do mercado de dívida 
pública: como resultado dos estudos desenvolvidos 
no seio da Comissão Conjunta CMC/BNA, introduziu-se 
a exigência dos spreads máximos por lotes mínimos, 
para que um operador possa actuar no mercado de 
dívida pública. Esse requisito resulta da preocupação 
de limitar os custos de transacção, mesmo em valores 
mobiliários de liquidez limitada.

• Mercado de Acções: introdução de uma opção 
adicional em que se cria uma janela de oportunidade 
– aos potenciais emitentes que reúnam as condições 
necessárias – para a antecipação do início da admissão 
à cotação de acções, em mercado regulamentado.

• Domínios de actuação da CMC:

i) Particular destaque aos temas da Literacia 
Financeira e da adesão de Angola à IOSCO1, 
transversais praticamente a todos os domínios de 
actuação da CMC;

ii) Especial relevo ao manual de boa governação 
corporativa no domínio da regulação, mas que 
igualmente se reflecte em diversos outros domínios;

iii) Destaque ao desenvolvimento do manual de 
procedimentos de supervisão, cujo primeiro draft 
está terminado.

1 Organização Internacional das Comissões de valores mobiliários e derivados
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“O Chefe do Executivo orientou formalmente 
o Conselho de Administração a tomar como 
prioridade a institucionalização do mercado de 
títulos de dívida pública e a regulação dos fundos 
de investimento.”



2.
Nota

Introdutória
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N Em 17 de Fevereiro de 2012 tomou posse o primeiro 
Conselho de Administração da Comissão do Mercado de 
Capitais em Angola, nomeado pelo Decreto Presidencial 
n.º 23/12.

O Chefe do Executivo orientou formalmente o Conselho 
de Administração então empossado a tomar como 
prioridade a institucionalização do mercado de títulos de 
dívida pública e a regulação dos fundos de investimento. 
Foi-lhe recomendado igualmente que continuasse a 
aprofundar os estudos sobre a implementação do 
mercado de acções, dado o facto de o estágio actual de 
desenvolvimento da economia angolana ser incompatível 
com o seu lançamento a curto prazo.

Em linha com esta orientação do Chefe do Executivo, 
o Conselho de Administração da CMC apresenta neste 
documento a sua visão estratégica sobre aquela que deve 
ser a actuação da Instituição entre 2012 e 2017 e a base 
de preparação de planos de acção anuais.

Esta visão procurou manter o foco no objectivo de 
o mercado de valores mobiliários e derivados vir a 
constituir-se como alternativa de capitalização das 
empresas, preferencial em relação ao financiamento 
bancário, e como veículo por excelência de canalização 
das poupanças da sociedade para instrumentos de 
investimento diversificados e, desta forma, como forte 
alavanca à expansão da actividade económica em geral.

Nota Introdutória
2.

13



“O que está em perspectiva é o efeito ‘exponencial’ 
que um mercado de valores mobiliários bem 
desenvolvido exerce sobre a economia, 
contribuindo para a diversificação da estrutura 
produtiva nacional e criação de emprego.”



3.
Apresentação 

Geral
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AConforme referido na nota introdutória, a Comissão do 
Mercado de Capitais deverá pautar-se neste período por 
um conjunto de linhas orientadoras, traçadas pelo Executivo 
e formalizadas em sede de Conselho de Ministros.

Estas linhas orientadoras fazem surgir claramente os 
objectivos que se espera que sejam atingidos pelo 
Conselho de Administração e pela Instituição até ao final do 
seu mandato. São eles:

• A institucionalização dos mercados de dívida pública 
e corporativa; 

• A regulação dos fundos de investimento; 

• O lançamento das bases que concorram para o 
arranque a médio/longo prazo de um mercado de 
acções e de um mercado de futuros (de activos 
financeiros e de mercadorias), aceitando-se, a título 
experimental, a admissão à cotação de acções de 
empresas às quais se reconheçam já as condições 
para tal.

Com vista a assegurar a prossecução dos objectivos a 
que nos propomos, existe um conjunto de condições e 
questões de fundo que necessitam de ser ultrapassadas 
e reestruturadas preliminarmente. 

Algumas questões estão relacionadas com o ambiente 
regulatório actual e com a necessidade de intervenção 
que a CMC ainda teria de fazer neste sentido, bem como 
com a celeridade com que tais instrumentos fossem 
aprovados e postos a circular no mercado, num ritmo 
compatível com as iniciativas que estivessem em curso.

Outras questões estão relacionadas com os contornos 
das diversas políticas económicas que têm impacto directo 
e indirecto sobre o mercado de valores mobiliários e 
derivados (monetária, fiscal, cambial, etc.) e no indispensável 
realinhamento e visão de conjunto no acto de concepção e 
implementação de cada uma destas políticas. 

Existem ainda aspectos relacionados com o ritmo 
de crescimento dos diversos sectores de actividade 

económica, com a maturidade e aprofundamento do 
mercado e das entidades privadas e públicas que operam 
nele e com a percentagem de geração de know-how 
interno em matérias directa ou indirectamente relacionadas 
com os mercados de valores mobiliários e derivados. 

O grau de organização e eficiência de outras entidades 
estatais – com as quais a CMC tenha de interagir – 
também impacta sobre a evolução do mercado de valores 
mobiliários e derivados e afigura-se como um desafio 
adicional, cujo esforço de superação se estende à esfera 
nacional e exige um grande esforço de coordenação entre 
as diversas tutelas.

A isto se juntam aspectos mais práticos e do ponto de 
vista de infra-estruturas que dizem respeito à evolução do 
ambiente nacional a nível de tecnologias de comunicação, 
de transporte/distribuição e de estabilidade a nível da 
rede nacional de distribuição de energia eléctrica. Estes 
factores – e outros de natureza semelhante – influenciam 
a fiabilidade e bom funcionamento de plataformas, 
tecnológicas ou não, que o arranque de determinados 
tipos de mercado exige (exemplo: mercado de acções via 
bolsa e mercado de futuros).

São de grande dimensão e diversidade os desafios que as 
entidades interessadas no desenvolvimento do mercado 
de valores mobiliários e derivados – dentre as quais a 
CMC – enfrentam, exigindo uma actuação acutilante e 
em diferentes velocidades no sentido da materialização 
das prioridades definidas a nível macro pelo Executivo 
e alinhadas igualmente com as orientações dadas pelo 
mesmo à CMC.

Contudo, importa olhar para estes diferentes aspectos 
não como um factor proibitivo do desenvolvimento do 
mercado de valores mobiliários e derivados, mas antes 
como “os degraus de uma escada” que as instituições 
nacionais, em particular, e a economia angolana, em 
geral, terão de subir gradualmente de acordo com o seu 
próprio ritmo e preparação para o efeito.

Apresentação Geral
3.
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A Os benefícios directos e indirectos de se efectuar este 
percurso são inquestionáveis e tanto mais fortes e 
efectivos quanto mais consistentes e bem planeados for 
cada um dos passos, uma vez assegurado um conjunto 
de medidas e instrumentos que permitam preventivamente 
evitar fraudes no mercado e a formação de bolhas 
especulativas e, num segundo momento, sancionar os 
infractores e/ou corrigir prontamente as falhas de mercado 
que eventualmente surjam.

O que está em mira é o efeito “exponencial” que um 
mercado de valores mobiliários e derivados desenvolvido, 
bem organizado, bem estruturado e activo exerce sobre 
a economia nacional, propiciando não somente fontes 
alternativas de financiamento e capitalização do Estado 
e das empresas, como também a rentabilização das 
poupanças das famílias e a geração de oportunidades de 
constituição e desenvolvimento de empresas que actuem 
nos mais variados sectores de actividade, contribuindo 
assim não somente para a diversificação da estrutura 
produtiva nacional como também para a criação de 
postos de trabalho.

Para servir estes propósitos, apresentamos a visão do 
Conselho de Administração da CMC sobre a forma como 
cada mercado se contextualiza em Angola, indicando os 
pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e 
ameaças associadas a cada um deles. 

Depois, dispomo-nos a apresentar a forma como estes 
mercados se organizam e os elementos que concorrem 
para o seu surgimento do ponto de vista institucional e 
operacional. E porque pretendemos – mais do que uma 
formulação teórica – apresentar os caminhos práticos que 
podem ser escolhidos para avançar com cada um dos 
mercados, desenhamos igualmente em cada um dos 
segmentos as fases ou cenários que podem ser seguidos 
por Angola em função da visão estratégica do Executivo 
para o lançamento de cada um deles. 

A contribuir para a tomada de decisão está a apresentação 
das vantagens e desvantagens associadas a cada 

um dos cenários e fases, por forma a ser aferido mais 
eficazmente o custo de oportunidade de se optar por um 
em detrimento de outro.

Para além desta abordagem mercado a mercado, é 
necessário igualmente, como atrás se referiu, tomar 
em consideração os contornos das diversas políticas 
económicas que têm impacto transversal sobre o 
mercado de valores mobiliários e derivados. Debruçamo-
-nos, assim, num capítulo especial, sobre o ambiente 
de investimento, ou seja, as condições envolventes que 
requerem uma abordagem multissectorial e que não 
podem ser resolvidas ao nível interno da CMC.

Em seguida, focamo-nos na CMC, nas iniciativas que 
deverão ser desenvolvidas pela Instituição nos seus 
diferentes domínios de actuação. As acções apresentadas 
são perfeitamente adaptáveis às fases ou cenários em 
cada mercado, sendo passíveis de sofrer os ajustamentos 
que se impuserem em função de se optar por um 
caminho em detrimento do outro. Identificaram-se como 
sendo domínios prioritários os da relação institucional, da 
regulação, da supervisão, da comunicação institucional, 
orçamental, organização interna e consultoria. Procuramos 
em cada abordagem apresentar uma proposta de 
calendarização de tarefas, facilitando a identificação da 
prioridade que se atribui a cada uma delas.

Concluímos o documento apresentando recomendações 
sintéticas e que não têm de todo a pretensão de se 
substituir ao decisor na tomada de decisão, constituindo 
apenas a nossa visão sobre o conjunto de temas que 
nos propusemos abordar no documento. Em linha com 
estas recomendações, apresentamos igualmente uma 
proposta de calendário geral de lançamento por mercado, 
que foi construído com base nos elementos que foram 
sendo destacados nos pontos anteriores e que estão 
intrinsecamente ligados ao estágio de desenvolvimento da 
economia angolana e ao tempo que deverá ser alocado 
à preparação das condições preliminares de arranque de 
um determinado mercado.
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“O Mercado de Balcão Regulamentado, 
gerido pela Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, será a plataforma de 
negociação por excelência, até o mercado atingir 
um volume de negociação capaz de sustentar o 
funcionamento de uma Bolsa de Valores.”



4.
O Mercado 
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e Derivados de Angola
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MO Mercado de Valores
Mobiliários e Derivados
em Angola

4.

Para efeitos de elaboração da presente estratégia, dividiu-
-se o mercado nos seguintes segmentos:

• Dívida Pública;

• Dívida Corporativa;

• Fundos de Investimento;

• Acções;

• Futuros.

Para a prossecução do objectivo de o mercado de 
valores mobiliários e derivados se constituir como 
alternativa preferencial de capitalização das empresas 
e, consequentemente, como alavanca à expansão da 
actividade económica em geral, reconhecem-se os seguintes 
papéis aos segmentos alvo da presente estratégia:

• Mercado de dívida pública: fonte de financiamento 
corrente do Estado, alavanca do investimento público e 
– muito importante – projecção da curva de rendimentos 
que sirva de referência aos restantes segmentos;

• Mercado da dívida corporativa: alavanca do 
investimento privado e curva de aprendizagem do 
mercado como antecâmara do mercado de acções;

• Fundos de Investimento: alavanca dos mercados 
dos títulos de dívida, pública e corporativa, e canal 
privilegiado de massificação do mercado de valores 
mobiliários e derivados;

• Mercado de acções: alavanca do investimento privado 
e curva de aprendizagem para o mercado de futuros;

• Mercado de Futuros: alavanca do investimento 
produtivo e do mercado financeiro.

À luz das balizas e dos objectivos assumidos na nota 
introdutória, procedemos à contextualização de cada 
segmento do mercado de valores mobiliários e derivados 
em Angola, recorrendo à técnica da análise SWOT (forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças). A diferenciação 
entre aspectos intrínsecos (forças e fraquezas) e 

extrínsecos (oportunidades e ameaças) só é aplicável 
nos segmentos em que já se reconhece actividade. Esta 
análise vem suportar a abordagem que se faz em seguida 
sobre a organização institucional e os possíveis cenários e 
fases de operacionalização de cada mercado.

4.1 Mercado de Dívida Pública
4.1.1 Breve Enquadramento

Inserem-se neste segmento todos os títulos de dívida 
pública, os emitidos e adquiridos no mercado primário e 
os negociados no mercado secundário, nomeadamente 
Bilhetes do Tesouro (BT’s), até um ano, e Obrigações do 
Tesouro (OT’s), a mais de um ano, em toda a sua gama2.

O mercado de dívida pública subdivide-se em dois níveis 
de transacção:

• O mercado primário, onde se procede à emissão 
dos títulos, decorrendo a transacção entre o emitente 
e operador do mercado primário;

• O mercado secundário, onde se negoceiam os 
títulos, emitidos no primário, entre operadores e entre 
estes e os investidores.

Mercado Primário

No mercado primário, o Tesouro – como emitente – 
contratualizou com o BNA a colocação de todas as 
emissões dos títulos de dívida pública, que o faz em 
sistema de leilão. Este assume também a custódia dos 
títulos, assim como a liquidação física e financeira.

As operações de custódia e liquidação física são realizadas 
com recurso a uma plataforma electrónica adequada, 
de propriedade e gerida pelo BNA, denominada SIGMA 
(Sistema de Gestão de Mercados de Activos) e a 
liquidação financeira é assegurada através do SPTR 
(Sistema de Pagamentos em Tempo Real), de propriedade 
e sob gestão igualmente do BNA. 

2 Nos seus mais diversos prazos
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A participação nos leilões tem sido levada a cabo por 
instituições financeiras bancárias, as quais adquirem 
para carteira própria ou por conta de outrem, sendo, no 
entanto, mais comum a manutenção em carteira própria 
sem repasse para o mercado secundário.

Mercado Secundário

Face à organização descrita do mercado primário, e a 
aspectos de política monetária que destacamos a seguir, 
o mercado secundário é bastante incipiente, observando-
-se algumas operações interbancárias no quadro da 
gestão das reservas excedentárias – e esporádicas 
operações de repasse a clientes.

Importa dar nota de que algumas das actuais medidas 
de política monetária e fiscal se repercutem num menor 
repasse dos títulos pelos bancos no mercado secundário, 
nomeadamente: (i) a possibilidade de realização de 
operações overnight, com cobertura de títulos públicos, 
com taxas de remuneração pagas pelo BNA bastante 
aliciantes; (ii) ausência de neutralidade fiscal entre o crédito 
bancário às empresas e famílias e o crédito titulado ao 
Estado, assistindo-se a um enviesamento da actividade 
bancária por via fiscal.

Passaremos em seguida a analisar aqueles que são 
os pontos fortes e fracos deste mercado, assim como 
as oportunidades e ameaças que o mesmo gera e/ou 
representa para a economia e para os investidores. 

4.1.2 Análise SWOT do Mercado                
de Dívida Pública: Forças

Reconhecem-se os seguintes aspectos positivos:

• Inerentes à natureza do segmento:

• Constitui um mercado canalizador das poupanças 
da sociedade para o investimento público;

• Trata-se de um mercado livre do risco de crédito;

• Permite deduzir uma curva de rendimentos: a 
projecção das taxas de juro por prazos que serve 
de referência para a generalidade das decisões de 
investimento e financiamento por parte das empresas;

• Potencia a criação de agências de notação de 
risco (rating), eventualmente de capitais angolanos;

• Proporciona as melhores indicações sobre o custo 

de oportunidade do capital na economia.

• Relativos à prática do segmento em Angola:

• Torna possível uma sistematização das emissões 
de dívida soberana;

• Propicia uma pool estável de operadores no 
mercado primário;

• Consegue-se tirar partido da experiência e recursos 
técnicos do BNA, enquanto colocador, custodiante 
e central de liquidação.

4.1.3 Análise SWOT do Mercado         
de Dívida Pública: Fraquezas 

Reconhecem-se os seguintes aspectos negativos:

• Inerentes à natureza do segmento:

• Elevada vulnerabilidade à política monetária (os 
títulos de dívida pública são um instrumento de 
financiamento público e são igualmente instrumentos 
de cedência ou absorção de liquidez), gerando 
movimentos de elevada amplitude na curva de 
rendimentos (a que serve de referência ao mercado 
de valores mobiliários e derivados no seu todo).

• Relativos à prática do segmento em Angola:

• O actual estágio de funcionamento deste mercado 
remete-nos a uma situação de alguma irregularidade 
nas emissões3 e um enviesamento das emissões 
para o curto prazo;

• Directamente relacionada com o ponto anterior 
está a não publicação sistemática de um programa 
semanal dos leilões, detalhando as condições 
subjacentes de emissão, o que dificulta o 
estabelecimento de uma curva de rendimentos e, 
consequentemente, a fixação continuada de preços 
no mercado secundário4;

• O acesso ao mercado primário reservado aos 
bancos comerciais – aliado ao facto de o colocador 
ser o Banco Central – faz com que o mercado de 
dívida pública evolua conforme os contornos que for 
assumindo a política monetária;

• A não fixação de quotas máximas e mínimas por 
operador, para carteira própria e carteira por conta 
de outrem, e de spreads máximos por lotes mínimos, 
não tem beneficiado os preços de colocação, no 

3 Picos sazonais de emissões, alternados com ausências.
4 A publicação do Plano Anual de Endividamento, embora seja um passo importante para a informação dos investidores é insuficiente, dada a distância temporal e o carácter 
indicativo, não substituindo a divulgação periódica dos leilões e respectivas fichas técnicas. Só a informação detalhada das condições de subscrição permitirá aos investidores 
a construção de uma curva de referência.
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interesse do emitente;

• A conjunção dos pontos acima enunciados conflui 
para uma situação de mercado pouco eficiente com 
elevados custos de capital para o Tesouro.

4.1.4 Análise SWOT do Mercado                
de Dívida Pública: Oportunidades

Identificam-se as seguintes oportunidades:

• O crescimento dos recursos sob gestão de fundos 
de pensões e seguradoras, dado tratarem-se de 
instituições tipicamente grandes investidores em 
OT’s de prazo mais dilatado, constitui uma clara 
oportunidade para o desenvolvimento deste mercado;

• A maior regularidade nos pagamentos de empreitadas 
e prestações de serviços públicos propiciam o 
surgimento de reservas excedentárias no balanço das 
empresas, o que convida à aquisição de BT’s;

• A liquidez que vai surgindo junto das famílias e 
empresas (com destaque para aquelas que impactam 
no crescimento do PIB não petrolífero) residentes 
em províncias, principalmente naquelas em que a 
representação de instituições bancárias não é tão forte 
quanto em Luanda, faz antever nestas praças uma 
oportunidade de desenvolvimento deste mercado;

• A existência de investidores estrangeiros com 
recursos financeiros disponíveis para investir em África, 
fruto da conjuntura de crise da economia europeia e 
consequente desaceleração dos EUA e das potências 
emergentes.

• A regularização institucional da CMC, com a 
constituição do seu Conselho de Administração, 
permite a aceleração dos processos de:

• Regulamentação da organização dos mercados, 
nomeadamente do mercado secundário de dívida 
pública;

• Licenciamento de outros operadores dos mercados 
financeiros, tais como corretoras e distribuidoras de 
valores mobiliários.

4.1.5 Análise SWOT do Mercado         
de Dívida Pública: Ameaças

Reconhecem-se as seguintes ameaças:

• A existência de um quadro em que a política 
monetária seguida pelo BNA persegue finalidades 

cujo resultado final pode conflituar com o resultado 
esperado pelo Tesouro com as emissões de dívida 
pública, nomeadamente:

• Operações de absorção e cedência de liquidez por 
prazos muito curtos (overnight), concedendo títulos 
de dívida pública como garantia;

• Colocação de títulos concorrenciais a taxas mais 
competitivas (TBC).

• As emissões do Tesouro, colocadas a uma taxa 
de juro real negativa, reduzem a atractividade destes 
títulos no mercado secundário;

• A prática de resgates antecipados e de resgates 
aos pares desestimula a transacção em mercado 
secundário, constituindo um sério obstáculo ao seu 
desenvolvimento;

• A ausência de neutralidade fiscal entre o crédito 
bancário às empresas e famílias e o crédito titulado 
ao Estado constitui um incentivo à retenção dos 
títulos pelos Bancos e, consequentemente, mais um 
obstáculo à dinamização do mercado secundário;

• A impossibilidade, decorrente da letra da Lei Cambial, 
de entrada dos investidores não residentes no 
mercado de valores mobiliários e derivados impede o 
alargamento da base dos investidores;

• O acesso não regulado (e consequentemente não 
tributado) a outros valores mobiliários no estrangeiro, 
criando uma concorrência desleal.

4.1.6. Organização              
Institucional do Mercado

Para efeitos da organização do mercado de dívida pública, 
atende-se à sua divisão em dois níveis de transacção – o 
mercado primário e o mercado secundário.

4.1.6.1 Mercado Primário de Dívida Pública

4.1.6.1.1 Arquitectura Organizacional             
do Mercado

A arquitectura de organização de um mercado primário de 
dívida pública envolve uma infra-estrutura institucional e 
uma infra-estrutura tecnológica.

Por seu turno, a infra-estrutura institucional de um mercado 
primário de dívida pública compreende habitualmente as 
seguintes entidades:

23



• Entidade emitente dos títulos de dívida pública;

• Entidade gestora do sistema de negociação;

• Entidade de custódia dos títulos;

• Entidade pagadora do serviço da dívida (juros) por 
conta e ordem do Tesouro;

• Entidade de compensação/liquidação física;

• Entidade de compensação/liquidação financeira;

• Entidade codificadora das emissões dos títulos.

Por outro lado, a infra-estrutura tecnológica de um mercado 
primário de dívida pública compreende habitualmente os 
seguintes elementos:

• Plataforma de colocação de títulos que permite a 
geração das cotações (lances);

• Software para a compensação/liquidação física das 
transacções;

• Software para a compensação/liquidação financeira 
das transacções.

Face aos aspectos evidenciados na contextualização deste 
segmento, recomendam-se duas fases sequenciais de 
organização do mercado primário, conforme quadro abaixo:

Na fase 1 mantém-se a situação actual da infra-estrutura 
institucional, em que o BNA assume a generalidade 
das atribuições associadas ao bom funcionamento 
do mercado primário. Neste quadro, não se verifica a 
existência de uma infra-estrutura institucional dedicada e 
autónoma relativamente aos supervisores. A criação de 
uma infra-estrutura institucional dedicada e autónoma 
seria considerada na fase 2, com os diferentes efeitos que 
daí advenham.

Na análise detalhada de ambas as fases, dispomo-nos a 
olhar para (i) os elementos que concorrem para o suporte 
das transacções (como a infra-estrutura institucional, 
acima referenciada, e a tecnológica), (ii) para o perfil dos 

operadores elegíveis a actuar no mercado primário de 
dívida pública em cada uma das fases e (iii) para o modelo 
de aquisição e subscrição inerente.

4.1.6.1.2. Análise Detalhada das Fases

Fase 1

Corresponde a uma situação similar à actual, mas com 
algumas diferenças, nomeadamente:

• Operadores de mercado:

• A pool de operadores do mercado primário seria 
alargada, passando a incluir corretoras e distribuidoras 
de valores mobiliários5, para além de bancos. A sua 
inclusão seria justificada pelo facto de serem mais 
vocacionadas para a intermediação de títulos no 
mercado de valores mobiliários e, consequentemente, 
para o papel de marketmakers, fomentando 
activamente transacções no mercado secundário;

• Os operadores do mercado primário teriam de 
passar a cumprir funções de marketmaker, fixando 
preços no mercado secundário6.

• Supervisão: A CMC passaria a fazer parte do 
processo de supervisão do mercado e dos operadores.

A) Modelo de funcionamento

As transacções são asseguradas com o recurso às infra-
-estruturas já existentes, nomeadamente:

•Infra-estrutura Institucional:

• Sociedade gestora do sistema de negociação: BNA;

• Entidade de custódia da emissão: BNA;

• Entidade pagadora do serviço da dívida: BNA (por 
conta e ordem do Tesouro);

• Entidade de compensação/liquidação física: BNA7; 

• Entidade de compensação/liquidação financeira: BNA8; 

• Entidade codificadora (das emissões de títulos de 
dívida pública): CMC.

• Infra-estrutura Tecnológica:

• A negociação seria realizada com lances 
(propostas) colocados na plataforma SIGMA (já em 
uso pelo BNA);

1
2Fa

se

Institucional Tecnológica

Infra-estruturas

5 Apenas caso cumpram com os requisitos de operador de mercado primário ou marketmaker.
6 Não necessariamente todos em simultâneo.
7 O BNA teria de abrir um Dossier de BT/OT por cada operador de mercado primário.
8 O BNA teria de abrir uma conta de suporte ao Dossier de BT/OT.
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• A compensação/liquidação física seria realizada 
com recurso à Plataforma SIGMA;

• A compensação/liquidação financeira seria 
realizada através do SPTR (Sistema de Pagamento 
em Tempo Real, sob gestão do BNA).

B) Operadores do Mercado Primário              
de Dívida Pública

(i) Conceito

• Nesta fase, o operador do mercado primário de dívida 
pública seria uma Instituição Financeira que reunisse as 
seguintes condições:

• Ter assento e poder licitar directamente, por conta 
própria ou por conta de outrem, no mercado primário;

• Exercer as funções de marketmaker no mercado 
secundário de dívida pública.

(ii) Atribuição da qualidade de Operador                          
de Mercado Primário

• A candidatura de uma Instituição financeira a operador 
de mercado primário seria voluntária;

• Em quotas a definir por tipologia, a qualidade de 
operador do mercado primário estaria reservada às 
seguintes instituições financeiras (que exerceriam o 
papel de marketmakers):

• Distribuidoras;

• Bancos;

• Corretoras;

• A Instituição financeira candidata a operadora 
do mercado primário poderia solicitar a atribuição 
desta qualidade para um só segmento, para alguns 
segmentos ou para todos os segmentos do mercado 
primário (BT’s, OT’s de diferentes prazos);

• A qualidade de operador de mercado primário seria 
atribuída pelo Tesouro, com parecer favorável da CMC, 
enquanto autoridade de supervisão do mercado de 
valores mobiliários e derivados;

• Se a Instituição financeira candidata a operadora 
do mercado primário estivesse sujeita à regulação e 
supervisão do BNA, seria necessário acrescentar o 
parecer favorável desta entidade;

• A qualidade de operador de mercado primário seria 

sempre atribuída por prazo certo, podendo ser ou 
não renovada, consoante o interesse da Instituição 
Financeira em causa;

• Cada operador do mercado primário estaria sujeito, 
enquanto tal, à supervisão prudencial da CMC, devendo 
satisfazer exigências mínimas de capital, entre outras9. Tais 
exigências mínimas de capital seriam do conhecimento 
das autoridades que também supervisionassem o 
operador do mercado primário em causa.

(iii) Deveres do operador do mercado primário    
(obrigações de marketmaker)

• Para cada uma das emissões de BT/OT da qual seja 
marketmaker, o operador do mercado primário obriga-se 
a publicar diariamente, em local bem visível:

• Um preço de compra à vista;

• Um preço de venda à vista;

• Um spread de preços máximos por lotes mínimos;

•    Discriminadamente, todas as comissões e encargos 
a que uma transacção de BT/OT dê lugar.

• Para efeitos de supervisão do mercado secundário 
de dívida pública, o operador do mercado primário 
deve comunicar prontamente ao BNA (no seu papel 
de Sociedade Gestora do sistema de negociação do 
mercado primário de dívida pública) os preços de compra 
à vista e os preços de venda à vista que esteja a publicar;

• Os preços de compra à vista e de venda à vista que o 
operador do mercado primário comunicar diariamente, 
à abertura do dia, serão divulgados através de página 
própria no site oficial do BNA;

• Se o operador do mercado primário entender modificar 
um dos preços comunicados ao BNA em abertura do 
dia, ou ambos simultaneamente, terá de comunicar 
esse facto ao BNA e só após ter recebido do BNA 
a Confirmação de Comunicação poderá começar a 
praticar os novos preços.

(iv) Perda da qualidade de operador                          
de mercado primário

• A qualidade de operador de mercado primário poderia 
ser cassada por:

• Incumprimento (das obrigações de marketmaker); 

• Má prática.

9 Nomeadamente: (i) requisitos de funcionamento; (ii) governação e sistema de controlo interno; (iii) organização; (iv) gestão do risco.
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C) Colocação/Subscrição no Mercado  
Primário de Dívida Pública 

As emissões no mercado primário de dívida pública têm 
actualmente lugar por meio de leilão competitivo. No 
interesse do bom funcionamento da colocação seria 
importante acautelar o seguinte:

• Abertura por parte do BNA de um Dossier de BT/OT 
e de uma conta de suporte10 para cada operador de 
mercado primário;

• Fixação por parte do Tesouro do modelo de emissão, 
da taxa de corte da emissão e da regra de rateio nos 
casos em que o total dos lances submetidos exceder 
o valor nominal de BT/OT em leilão;

• Cada operador do mercado primário poderia licitar em 
cada emissão: (i) em seu nome e por sua conta (lances 
próprios); (ii) por sua conta, mas em nome de terceiros 
(lances de terceiros);

• Cada operador do mercado primário poderia 
submeter, no leilão, um ou mais lances, quer sejam 
lances próprios ou de terceiros, identificando-os 
rigorosamente, podendo o Tesouro exigir a qualquer 
momento a identidade dos terceiros em nome dos 
quais o operador estivesse a licitar;

• A liquidação física dos lances satisfeitos teria lugar 
lance a lance em Dossiers de BT/OT abertos junto do 
BNA (com data valor a fixar pelo BNA);

• A liquidação financeira dos lances satisfeitos teria 
lugar lance a lance em contas de suporte abertas junto 
do BNA (com data valor a fixar pelo BNA);

• Caso a conta de suporte a debitar não tivesse saldo 
suficiente, o BNA procederia automaticamente a um 
repo sobre os BT/OT cuja aquisição no mercado primário 
de dívida pública não pôde ser regularmente liquidada 
– podendo haver lugar a uma sanção de natureza 
pecuniária e/ou administrativa (suspensão temporária da 
qualidade de operador de mercado primário);

• Seria da competência do operador do mercado 
primário entregar aos seus representados os BT/OT 
que lhes correspondam no resultado do leilão.

D) Vantagens e Desvantagens

Evidenciam-se as seguintes vantagens desta fase:

• O aproveitamento das infra-estruturas tecnológicas já 
existentes (o SIGMA e o SPTR) e que têm funcionado 

com sucesso na colocação, compensação/liquidação 
física e compensação/liquidação financeira;

• O aproveitamento da experiência acumulada do 
quadro de pessoal do BNA no processamento das 
operações relacionadas com:

• Custódia;

• Compensação/liquidação física;

• Compensação/liquidação financeira.

• Introdução da CMC no processo de supervisão do 
mercado primário, através da codificação dos títulos e da 
emissão de parecer para admissão dos operadores do 
mercado primário;

• Alargamento da pool de operadores do mercado 
primário a operadores do mercado de valores mobiliários 
e derivados desvinculados da esfera monetária e com 
maior propensão a marketmaker;

• Introdução de regras no mercado primário de incentivo 
à negociação no mercado secundário.

Revelam-se as seguintes desvantagens:

• Manutenção de algumas condições propícias à reduzida 
eficiência do mercado, nomeadamente:

• Uma mesma estrutura assegura as diferentes 
etapas do processo de transacção;

• O facto de os bancos constituírem a maioria das 
instituições financeiras em Angola e o BNA continuar 
a liderar o processo de colocação mantém o 
mercado no raio de influência da política monetária 
na evolução do mercado de dívida pública.

• A manutenção do BNA como entidade de negociação 
e de compensação/liquidação física, sendo operador 
e supervisor em simultâneo, propicia um conflito de 
interesses latente que gera a ambiguidade de uma 
entidade reguladora cair na esfera de regulação e 
supervisão de outra, a CMC.

Fase 2

A principal diferença entre a fase 2 e a fase 1 reside na 
criação de uma infra-estrutura institucional dedicada e 
autónoma, sob a gestão de duas novas entidades, a 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados e a 
Central de Valores Mobiliários.

10 Por razões de segurança operacional, seria mais conveniente que a conta de suporte do Dossier de BT/OT fosse diferente da conta de Reservas.
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A) Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados e Central                             
de Valores Mobiliários 

A Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados 
assumiria a infra-estrutura institucional de suporte à 
negociação em mercado de balcão para todos os 
segmentos do mercado de dívida.

A Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 
no arranque, seria uma entidade detida directamente 
pelo Estado, o qual teria que nomear uma administração 
executiva de dedicação exclusiva e sem dependência 
de outras empresas e/ou organismos, apenas orientada 
para a prossecução dos objectivos e metas definidas pelo 
Executivo. Isto não obsta a que se viesse a integrar, logo 
na génese da empresa, em participação minoritária, um 
(ou poucos mais) operador(es) financeiro(s), que possa(m) 
trazer para a gestão a sua experiência do sector11. 

A Central de Valores Mobiliários executaria as funções 
de custódia, liquidação e compensação física (e mais 
tarde de liquidação e compensação financeira) em 
todos os mercados de valores mobiliários, de forma 
preferencial nas ofertas públicas. Exercerá essas funções, 
preferencialmente com recurso à mesma plataforma 
electrónica a que recorrerá a Sociedade Gestora para a 
negociação ou, em último caso, a plataforma distinta, que 
permita o interface com a de negociação. 

Inicialmente, a Central de Valores será totalmente participada 
pela Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 
mas com órgãos sociais distintos.

No longo prazo, quando o mercado atingir um nível de 
transacções suficientemente atractivo para uma gestão 
privada, seria desejável que os operadores financeiros 
adquirissem participações sociais das sociedades, 
inclusive maioritárias, por forma a aproximar a sua gestão 
da dinâmica que entretanto for imprimida pelo mercado. 

No mercado de dívida pública, o espaço preferencial da 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados e da 
Central de Valores Mobiliários é o mercado secundário. 
Ocorre, porém, que os operadores do mercado primário, no 
novo conceito (já introduzido na fase 1), são marketmakers 
no mercado secundário. Assim sendo, impõe-se que 
ambas venham a exercer as suas funções, mais tarde ou 
mais cedo, desde a emissão.

Importa dar nota que na abordagem ao mercado 
secundário, o funcionamento da Sociedade Gestora de 

Mercados Regulamentados e da Central de Valores seria 
aplicável a ambas as fases.

Estas sociedades actuariam sob supervisão da CMC, 
dispondo para o efeito de um regulamento de negociação 
e de um aplicativo informático adequado, ambos sob 
registo prévio e supervisão da CMC.

Todos os operadores que quisessem adquirir títulos de 
dívida em mercado regulamentado deveriam registar-se 
na Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 
submetendo-se ao seu regulamento, devendo ser-lhes 
concedido um acesso (ou mais) à plataforma electrónica 
de negociação da Sociedade. Todas as emissões 
resultantes de ofertas públicas deveriam registar-se na 
Central de Valores Mobiliários.

Deste modo, o mercado de dívida pública serviria de 
ensaio geral desta plataforma de negociação de títulos, 
em mercado de balcão organizado, mais adequado a 
mercados emergentes com pouca negociação (baixo 
volume e pouca frequência de subscrição). 

B) Modelo de Funcionamento do Mercado 
Primário de Dívida Pública

As transacções seriam asseguradas com o recurso às 
seguintes infra-estruturas:

• Infra-estrutura Institucional:

• Entidade gestora do sistema de negociação: 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados 
do Mercado de Dívida (diferente da fase 1);

• Entidade de custódia da emissão: Central de 
Valores Mobiliários (diferente da fase 1);

• Entidade pagadora do serviço da dívida: BNA (por 
conta e ordem do Tesouro);

• Entidade de compensação/liquidação física: Central 
de Valores Mobiliários12 (diferente da fase 1);

• Entidade de compensação/liquidação financeira: 
BNA13 ou um Banco (maior liberdade em relação à 
fase 1);

• Entidade codificadora (das emissões de BT/OT): 
Central de Valores Mobiliários.

• Infra-estrutura tecnológica: 

• Modo de negociação: lances (propostas) colocados 
na plataforma SIGMA;

11 A Sociedade Gestora dos Mercados Regulamentados conta desde Abril de 2013 com uma Comissão Instaladora
12 A Central de Valores teria de abrir um Dossier de BT/OT para cada Instituição Financeira.
13 Para os Bancos, a conta de suporte ao Dossier de BT/OT junto do BNA. Para as restantes, instituições financeiras poderia ser uma conta aberta em nome da Instituição 
junto de um Banco.
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• A custódia e a liquidação física seria realizada com 
recurso à plataforma que vier a ser adoptada pela 
Central de Valores Mobiliários (diferente da fase 1);

• A liquidação financeira é realizada através do SPTR 
(Sistema de Pagamento em Tempo Real, sob gestão 
do BNA).

• Período de transição nas Infra-estruturas: 

• Admitindo-se que o mercado de obrigações 
corporativas arrancará só depois do mercado 
secundário de dívida pública, espera-se que, mesmo 
após a constituição da Sociedade Gestora, os serviços 
de custódia e de compensação e liquidação se 
mantenham no Banco Central. A Central de Valores e 
a sua infra-estrutura dedicada só arrancará assim que o 
mercado de obrigações corporativas o requerer.

C) Operadores do Mercado Primário               
de Dívida Pública 

Em tudo idêntico à fase 1.

D) Colocação/Subscrição no Mercado  
Primário de Dívida Pública 

As emissões no mercado primário de dívida pública têm 
lugar por meio de leilão competitivo. No interesse do bom 
funcionamento da negociação deveria ser acautelado o 
seguinte:

• O BNA abriria para cada operador de mercado 
primário uma conta de suporte do Dossier de BT/OT14;

• A Central de Valores Mobiliários abriria um Dossier de 
BT/OT para cada operador de mercado primário;

• O Tesouro fixaria o modelo de emissão, que inclui a 
taxa de corte da emissão;

• O operador do mercado primário poderia licitar em 
cada emissão: (i) em seu nome e por sua conta (lance 
próprio); (ii) por sua conta, mas em nome de terceiros 
(lance de terceiros);

• O operador do mercado primário poderia submeter, no 
leilão, um ou mais lances, quer fossem lances próprios 
ou de terceiros, identificando-os rigorosamente, 
podendo o Tesouro exigir a qualquer momento a 
identidade dos terceiros em nome dos quais os 
operadores estivessem a licitar;

• A liquidação física dos lances satisfeitos teria lugar 
lance a lance em Dossiers de BT/OT abertos junto da 

Central de Valores (com data-valor a fixar conjuntamente 
pelo BNA e pela CMC) (diferente da fase 1);

• A liquidação financeira dos lances satisfeitos teria 
lugar lance a lance em contas de suporte abertas junto 
do BNA (com data-valor a fixar pelo BNA);

• Caso a conta de suporte não tivesse saldo suficiente, 
o BNA poderia proceder automaticamente a um repo 
sobre os BT/OT cuja aquisição no mercado primário 
de dívida pública não pôde ser regularmente liquidada, 
podendo haver lugar a uma sanção de natureza 
pecuniária e/ou administrativa (suspensão temporária 
da qualidade de operador do mercado primário). A 
operação de repo seria efectuada sobre a plataforma 
SIGMA e movimentaria Dossiers de BT/OT abertos 
junto da Central de Valores (diferente da fase 1);

• Seria da competência do operador do mercado 
primário movimentar para os Dossiers de que os 
seus representados fossem titulares junto da Central 
de Valores, os BT/OT que lhes correspondessem no 
resultado do leilão (diferente da fase 1).

E) Vantagens e Desvantagens

Distingue-se a seguinte vantagem nesta fase:

• Ganhos de eficiência no mercado primário (e no 
secundário) com:

• A constituição de uma entidade dedicada à 
compensação/liquidação física única desde o 
mercado primário até ao secundário;

• A retirada, de uma fase do processo, da esfera de 
domínio da política monetária;

• O facto da supervisão da actividade de 
compensação/liquidação física, exercida pela CMC, 
não conflituar com a acção de outro supervisor.

Identificam-se as seguintes desvantagens nesta fase:

• Algum terreno de conflitualidade entre a entidade 
de liquidação financeira e a de liquidação física, com 
probabilidade de afectar os operadores não bancários;

• Alguma ineficiência da Sociedade Gestora de 
Mercados Regulamentados e da Central de Valores na 
fase inicial da curva de aprendizagem.

14   Por razões de segurança operacional seria recomendável que a conta de suporte do Dossier de BT/OT fosse diferente da conta de Reservas.
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4.1.6.2 Mercado Secundário                      
de Dívida Pública

4.1.6.2.1 Arquitectura Organizacional                
do Mercado

As infra-estruturas presentes na arquitectura de 
organização do mercado secundário, assim como os seus 
elementos (com a excepção da entidade codificadora, já 
que a codificação só acontece na emissão), são idênticos 
aos do mercado primário, nomeadamente:

• Uma infra-estrutura institucional com as seguintes 
entidades:

• Entidade gestora do sistema de negociação;

• Entidade de custódia dos títulos;

• Entidade pagadora do serviço da dívida (juros) por 
conta e ordem do Tesouro;

• Entidade de compensação/liquidação física;

• Entidade de compensação/liquidação financeira.

• Uma infra-estrutura tecnológica com os seguintes 
elementos:

• Plataforma de negociação que permite a geração 
das cotações (bid/ask);

• Software para a compensação/liquidação física 
das transacções;

• Software para a compensação/liquidação financeira 
das transacções.

Enquanto no mercado primário é exequível uma fase em 
que o BNA assume todas as funções da infra-estrutura 
institucional, uma vez que a pool de operadores é reduzida 
e se transaccionam os títulos colocados pelo próprio 
BNA, em representação do emitente, o mesmo já não 
se reconhece tão claramente no mercado secundário, 
onde o maior móbil seria certamente dos operadores não 
bancários, nomeadamente corretores e distribuidores.

A diferença que apresentaremos entre as duas fases de 
implementação do mercado secundário prende-se com a 
assunção pela Central de Valores Mobiliários dos títulos de 
dívida da compensação/liquidação financeira, conforme 
quadro abaixo, já que a física é um dado adquirido para o 
funcionamento pleno do mercado secundário.

4.1.6.2.2 Análise Detalhada das Fases

Vejamos mais detalhadamente cada uma das fases 
propostas. Para o efeito, para além da abordagem de 
suporte das transacções (as infra-estruturas institucional 
e tecnológica) também caracterizaremos o tipo de 
operador proposto em cada fase, bem como o modelo 
de negociação inerente.

Fase 1

Na Fase 1 a Sociedade Gestora asseguraria a negociação 
e a Central de Valores Mobiliários assumiria a custódia e 
a compensação/liquidação física, mantendo o BNA a 
compensação/liquidação financeira. No entanto, admite-
-se, numa etapa inicial, que apenas a negociação seja 
assumida pela Sociedade Gestora, mantendo-se a custódia 
e a compensação e liquidação no BNA. Tal deverá manter-
-se até o mercado de obrigações corporativas arrancar, 
colocando a Sociedade Gestora, perante a necessidade 
de arrancar com a Central de Valores.

A) Modelo de funcionamento do mercado 
secundário de dívida pública: 

(i) Suporte das Transacções

Uma vez definidos os pressupostos anteriores, podemos 
afirmar que as transacções seriam asseguradas com o 
recurso às seguintes infra-estruturas:

• Infra-estrutura institucional: 

• Entidade de gestão do sistema de negociação: 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados;

• Entidade de custódia da emissão: Central de 
Valores Mobiliários;

• Entidade pagadora do serviço da dívida: BNA (por 
conta e ordem do Tesouro);

1
2Fa

se

Institucional Única * Tecnológica

Infra-estruturas

* Infra-estrutura institucional, dedicada, autónoma relativamente aos 
supervisores, CMC e BNA, que inclua ambas as liquidações, a física e a 
financeira, numa única entidade.
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• Entidade de compensação liquidação física: Central 
de Valores Mobiliários;

• Entidade de compensação/liquidação financeira: 
BNA15 ou um Banco.

• Infra-estrutura tecnológica:

• Negociação através da plataforma que a Sociedade 
Gestora de Mercados Regulamentados adoptar.

B) Operadores do mercado secundário          
de dívida pública: 

(i) Conceito e Atribuição da qualidade

• Maioritariamente, os operadores do mercado primário 
são operadores do secundário, pelo que as tipologias 
de instituições financeiras admitidas (distribuidoras, 
bancos e corretoras) são as mesmas, mas tal não 
implica que sejam idênticos os requisitos a que devam 
obedecer para se tornarem elegíveis a operar no 
mercado primário e no mercado secundário;

• As pessoas colectivas ou singulares que pretendam 
investir neste mercado devem necessariamente 
constituir-se clientes de um operador de mercado 
para poderem ter acesso aos respectivos valores 
mobiliários;

• Caberia à Central de Valores Mobiliários abrir, por 
cada operador admitido, um dossier de títulos original 
(como ocorre na fase 2 do mercado primário) ou um 
dossier espelho do original (como ocorre na fase 1 do 
mercado primário). Neste último caso, sempre que o 
operador movimentasse um dossier teria de comunicar 
ao BNA para que este pudesse movimentar os dossiers 
originais registados no SIGMA.

C) Negociação no Mercado Secundário         
de Dívida Pública 
(i) Requisitos a observar na relação contratual entre o 
    operador e o cliente

• O Cliente deverá garantir que tenha aberto junto do 
Operador uma Carteira (de Valores Mobiliários) onde 
deverão ser movimentadas as liquidações físicas das 
transacções efectuadas sobre essa Carteira;

• Caberia ao Operador de mercado abrir na plataforma 
electrónica da Central de Valores Mobiliários um dossier 

de títulos em nome do cliente, em linha contínua 
à abertura de uma Carteira para o cliente. Neste 
dossier, o operador reflectiria as liquidações físicas das 
transacções efectuadas sobre essa Carteira;

• O Cliente deverá assegurar que é titular de uma 
conta de suporte aberta junto do Operador, associada 
a essa Carteira, onde deverão ser movimentadas as 
liquidações financeiras das transacções efectuadas 
sobre essa Carteira;

• As transacções efectuadas entre o Operador e o 
Cliente dariam lugar a um contrato16 escrito com 
cláusulas padrão (a fixar pela CMC). Nesse contrato 
constaria a Data/Hora/Minuto17 em que o mesmo 
fosse assinado;

• O Operador teria de praticar na transacção de títulos 
da dívida pública contratada os preços à vista por si 
publicados e que estivessem em vigor no dia, devendo 
os mesmos ser do conhecimento expresso do Cliente 
contraparte;

• Nas transacções de títulos de dívida pública, o 
Operador estaria impedido de discriminar pelo preço 
(de compra e/ou de venda), quer positivamente, quer 
negativamente, qualquer dos seus Clientes.

(ii) Requisitos a observar na relação contratual          
entre operadores

• As transacções de títulos de dívida pública entre 
operadores deverão ser efectuadas através da 
plataforma a adoptar pela Sociedade Gestora de 
Mercados Regulamentados e liquidadas por saldos 
em fecho de sessão (alternativamente, poderão 
ser liquidadas uma a uma durante a sessão para 
melhor controlo, sobretudo para evitar transacções a 
descoberto), movimentando os Dossiers de títulos de 
dívida pública junto da Central de Valores Mobiliários e 
as respectivas contas de suporte junto do BNA;

• A Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados 
deverá publicar o preçário de acesso e utilização da 
plataforma de negociação e dos procedimentos de 
liquidação física;

• O BNA ficaria com a responsabilidade de publicar o 
preçário de acesso e utilização dos procedimentos de 
liquidação financeira.

15 Para os Bancos, a conta de suporte ao Dossier de BT/OT junto do BNA. Para as restantes, Instituições Financeira, poderá ser uma conta aberta em nome da Instituição 
junto de um Banco.
16 Ou contrata.
17 Aposta por DATA SYS ou por meio de máquina própria calibrada pela CMC enquanto supervisor.
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D) Vantagens e desvantagens

Distingue-se a seguinte vantagem nesta fase:

• As compensações/liquidações financeiras manter-se-
- iam na esfera exclusiva do Sistema Financeiro Bancário.

Identificam-se as seguintes desvantagens nesta fase:

• O supervisor do sistema bancário operaria no sistema, 
gerando um conflito de interesse latente;

• Na infra-estrutura institucional, a Sociedade Gestora 
de Mercados Regulamentados e a Central de Valores 
Mobiliários partilhariam o processo com o BNA, 
dificultando a identificação de responsabilidades por 
parte dos operadores em caso de falha no processo 
de negociação, podendo contribuir desta forma para 
alguma ineficiência no processo.

Fase 2

Nesta fase, a Central de Valores Mobiliários assumiria o 
processo de pré e pós-negociação por inteiro.

Para a execução da compensação/liquidação financeira, 
a Central de Valores Mobiliários recorreria a Bancos 
Comerciais, por si seleccionados com base em critérios 
rigorosamente definidos e sob supervisão da CMC. 

A) Modelo de funcionamento do mercado 
secundário de dívida pública:

As transacções nesta fase seriam asseguradas com o 
recurso às seguintes infra-estruturas:

• Infra-estrutura institucional: 

• Entidade de gestão do sistema de negociação: 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados;

• Entidade de custódia da emissão: Central de 
Valores Mobiliários;

• Entidade pagadora do serviço da dívida: BNA (por 
conta e ordem do Tesouro);

• Entidade de compensação/liquidação física: 
Central de Valores Mobiliários;

• Entidade de compensação/liquidação financeira: 
Central de Valores Mobiliários com recurso aos Bancos.

• Infra-estrutura tecnológica:

• Negociação através da plataforma que a Sociedade 
Gestora de Mercados Regulamentados adoptasse.

B) Operadores do mercado secundário de 
dívida pública:

Conceito e atribuição da qualidade: Idêntico à fase 1.

C) Negociação no mercado secundário de 
dívida pública
(i) Requisitos a observar na relação contratual entre o 
operador e o cliente 

• Idêntico à fase 1.
(ii) Requisitos a observar na relação contratual entre 
operadores

• As transacções de títulos de dívida pública entre 
operadores seriam efectuadas através da plataforma 
a adoptar pela Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados e liquidadas por saldos em fecho 
de sessão. (Alternativamente, poderão ser liquidadas 
uma a uma durante a sessão para melhor controlo, 
sobretudo para evitar transacções a descoberto, 
movimentando os Dossiers de títulos de dívida pública 
junto da Central de Valores Mobiliários e as respectivas 
contas de suporte junto do Banco Comercial contratado 
pela Central de Valores Mobiliários);

•A Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados 
ficaria com a responsabilidade de publicar o preçário 
de acesso e utilização da plataforma de negociação; 

•A Central de Valores Mobiliários teria a responsabilidade 
de publicar o preçário e os procedimentos relativos à 
liquidação / compensação física;

•A Central de Valores Mobiliários ficaria igualmente com 
a responsabilidade de publicar o preçário de acesso e 
utilização dos procedimentos de liquidação financeira.

D) Vantagens e desvantagens

Distinguem-se as seguintes vantagens nesta fase:

• Haveria uma única entidade no processo de negociação, 
responsável pelo conjunto de tarefas associadas ao 
mesmo, conferindo-lhe assim maior eficiência;

• O mercado secundário ficaria sob supervisão exclusiva 
do regulador especializado para o efeito – a CMC.

Identificam-se as seguintes desvantagens nesta fase:

• Dificuldades de operacionalização da tarefa de 
liquidação financeira na fase inicial da curva de 
aprendizagem que, dada a sua especificidade, pode 
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prolongar-se no tempo;

• A abertura do escopo da liquidação financeira a 
instituições financeiras que não o BNA, para além de 
poder introduzir ineficiência no processo, faz com que a 
responsabilidade pela não execução das transacções seja 
única e exclusivamente destas instituições, não cabendo 
ao BNA assegurar a boa execução das mesmas; 

• Dificuldades operativas na compensação/liquidação 
de transacções que envolvam partes que não tenham 
conta nos Bancos contratados pela Central de Valores.

4.2 Mercado de Dívida  
Corporativa

4.2.1 Breve Enquadramento

Integram-se neste segmento todo o tipo de obrigações 
corporativas, tendo-se assistido no mercado angolano 
apenas a emissões muito pontuais de obrigações de 
caixa (para financiamento de tesouraria) e obrigações 
subordinadas (para reforço do peso dos fundos 
próprios no rácio de solvabilidade), ambas por Bancos 
e todas emissões privadas. Nesse contexto é prematuro 
reconhecermos a existência de um mercado de dívida 
corporativa.

A disseminação da emissão de obrigações corporativas 
pressupõe que:

• Os potenciais emitentes cumpram com alguns dos 
requisitos das sociedades abertas;

• Surjam entidades colocadoras licenciadas pela CMC;

• Surjam sociedades de auditoria licenciadas pela CMC.

4.2.2 Análise SWOT do Mercado de Dívida  
Corporativa: Forças e Oportunidades

Reconhecem-se os seguintes aspectos favoráveis:

• Propensão para as empresas recorrerem a este 
instrumento de financiamento, por deixarem de incorrer 
em custos com o crédito bancário;

• Existência de um conjunto de empresas com dimensão 
crítica para, num curto espaço de tempo, implementarem 
os requisitos prudenciais que se impõem;

• Existência de auditores de projecção internacional a 
operar em Angola;

• Existência de uma ordem de contabilistas e peritos 
contabilistas em Angola;

• Detenção por parte das Instituições Financeiras 
Bancárias dos meios necessários para o exercício da 
actividade de colocação dos títulos;

• As obrigações corporativas, pela sua natureza, são 
passíveis de serem negociadas na mesma plataforma 
que os títulos de dívida pública;

• Existência de investidores com recursos disponíveis 
em crescimento, como sendo:

• Fundos de Pensões e de Seguradoras;

• Empresas com grandes empreitadas ou 
fornecimentos contratualizados ao Estado;

• Poupança das famílias, com destaque para as 
residentes nas províncias;

• Investidores estrangeiros com recursos financeiros 
disponíveis para investir em África, fruto da conjuntura 
de crise da economia europeia e consequente 
desaceleração dos EUA e das potências emergentes.

• O interesse das sociedades de gestão de fundos em 
constituir fundos de valores mobiliários;

• A regularização institucional da CMC com a 
constituição do seu Conselho de Administração 
permite a aceleração dos processos de:

• Regulamentação das sociedades abertas e da 
organização dos mercados, nomeadamente do 
mercado secundário de dívida corporativa;

• Licenciamento de operadores dos mercados 
financeiros, com características de marketmakers, 
nomeadamente as corretoras e distribuidoras de 
valores mobiliários;

• Licenciamento de auditores;

• Licenciamento de entidades colocadoras.

4.2.3 Análise SWOT do Mercado de Dívida 
Corporativa: Fraquezas e Ameaças      

Identificam-se as seguintes desvantagens neste segmento 
de mercado:

• Não existe um número suficiente de empresas que 
obedeça a regras prudenciais mínimas e às práticas 
de boa governação, capaz de sustentar a transacção 
continuada das suas obrigações;
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• A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas 
não constituiu os órgãos sociais necessários ao seu 
funcionamento de facto;

• A impossibilidade, decorrente da letra da Lei Cambial, 
de entrada dos investidores não residentes no 
mercado de valores mobiliários e derivados impede o 
alargamento da base dos investidores;

• A inexistência de neutralidade fiscal entre os 
rendimentos de obrigações corporativas e os de 
aplicações alternativas, como sendo as Obrigações do 
Tesouro e os depósitos bancários.

4.2.4 Organização Institucional               
do Mercado

4.2.4.1 Requisitos/Condições Preliminares

À semelhança do mercado de dívida pública, o mercado 
de dívida corporativa processa-se a dois níveis, sendo 
eles o mercado primário e o mercado secundário. 

A) Infra-estruturas de suporte à negociação

Tal como nos restantes segmentos, em ambos os níveis 
são necessárias uma infra-estrutura institucional e uma 
infra-estrutura tecnológica.

Os elementos que comportariam a infra-estrutura 
institucional seriam os seguintes:

• Uma empresa emitente da dívida;

• Uma entidade de custódia;

• Uma entidade comercializadora.

(i) Empresa emitente

Esta empresa teria de cumprir com as regras prudenciais 
que fossem fixadas pela CMC, com destaque para a 
auditoria e publicação das contas. Conforme verificamos 
na contextualização do mercado, existem já algumas 
empresas interessadas e em condições prudenciais 
mínimas para emitir títulos de dívida.

(ii) Entidade comercializadora

A entidade comercializadora, geralmente um banco, 
que se assume como um balcão não regulamentado, 
em emissões privadas, toma a responsabilidade da 
custódia e da liquidação, física e financeira. Tratando-se 

de emissões públicas, é esperado que a mesma recorra a 
um mercado de balcão regulamentado, que na presente 
estratégia seria assegurado pela Sociedade Gestora de 
Mercados Regulamentados, (já introduzida na secção 
anterior relativa ao mercado de dívida pública), ou ainda a 
uma bolsa de valores.

A CMC teria de regular o funcionamento das sociedades 
distribuidoras bem como proceder ao seu licenciamento. 
Igualmente ficaria com a responsabilidade de regulamentar 
o funcionamento da Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, tal como referido na secção relativa à 
dívida pública.

(iii) Plataforma tecnológica

No caso das emissões privadas, a infra-estrutura 
tecnológica seria a plataforma electrónica adoptada pela 
entidade comercializadora, sendo que, geralmente, os 
bancos possuem plataformas compatíveis com a custódia 
e liquidação de títulos. 

Nas emissões públicas, a distribuidora recorreria 
à plataforma electrónica do Mercado de Balcão 
Regulamentado ou da Bolsa, consoante o mercado que 
escolhesse para a distribuição do título.

Também caberia à CMC regular as plataformas 
electrónicas, no que se refere aos requisitos das mesmas.

(iv) Infra-estruturas do mercado secundário

À semelhança do mercado primário, no mercado 
secundário as transacções e as operações inerentes 
seriam asseguradas através de balcão não organizado, 
do banco distribuidor, ou de balcão organizado, ou ainda 
através da bolsa, usando-se igualmente as infra-estruturas 
tecnológicas respectivas.

B) Investidores

Uma vez descritas as condições mínimas de funcionamento 
do mercado de dívida corporativa, importa referir a outra 
componente do mercado, a dos investidores, que neste 
mercado seriam, fundamentalmente, os investidores 
institucionais, os quais, para poderem ter acesso a estes 
títulos, teriam que abrir dossiers de títulos e contas de 
suporte nos balcões onde a operação fosse realizada. 
No que se refere à sua apetência e capacidade para 
investir, foi realizada a devida abordagem no capítulo da 
contextualização destes mercados.
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4.2.4.2 Cenários de Surgimento/ Funcionamento

Os cenários que se colocam para a dinamização do 
mercado de dívida corporativa em Angola correspondem 
precisamente às três plataformas de negociação possíveis, 
referidas na descrição das condições preliminares de 
funcionamento deste mercado:

• Cenário 1: Mercado de Balcão não Organizado;

• Cenário 2: Mercado de Balcão Organizado 
(Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados), 
designado em ambos os cenários de dinamização do 
mercado secundário da dívida pública;

• Cenário 3: Bolsa de Valores.

Passemos directamente às vantagens e desvantagens 
de utilização de cada plataforma, neste mercado.

A) Vantagens e desvantagens do Mercado de 
Balcão Não Organizado:

Reconhecem-se as seguintes vantagens neste cenário:

• Facilita a transacção em emissões privadas e de 
pequena dimensão;

• Menores custos de emissão para pequenas emissões;

• O diálogo entre emitente e potencial investidor é quase 
directo, ideal para um grupo restrito de investidores.

Identificam-se as seguintes desvantagens no cenário 1:

• Tratando-se (o mercado da dívida corporativa) de 
uma componente importante de financiamento das 
empresas sem recurso à intermediação bancária, o 
facto de a distribuição ficar a cargo exclusivamente 
de um banco faz surgir o risco de se reintroduzir a 
intermediação bancária, com os custos de transacção 
inerentes, a somar aos custos de emissão;

• Maior risco de contraparte pelo facto de a distribuição 
estar nas mãos de um único operador;

• Maior risco operacional por se tratar de um mercado 
não organizado e, consequentemente, não ser alvo de 
supervisão; 

• Custos de emissão e transacção não competitivos 
para emissões maiores;

• Impossibilidade de colocação eficiente, tratando-se 
de emissões públicas, dado o alcance reduzido de um 
único operador, junto do mercado;

B) Vantagens e desvantagens da utilização do 
Mercado de Balcão Organizado:

Identificam-se as seguintes vantagens:

• Menores custos de emissão e transacção por título, 
relativamente ao cenário 1;

• Formato mais apropriado, comparativamente à bolsa, 
para mercados mais pequenos, menos líquidos e que 
estejam numa fase inicial de lançamento;

• Adequado a títulos sem movimento significativo que 
justifique a sua negociação em contínuo;

• Menores requisitos para a admissão dos títulos à 
cotação, comparativamente à bolsa;

Reconhecem-se as seguintes desvantagens:

• Elevadas perdas de eficiência na negociação, 
comparativamente à bolsa;

• Geralmente o emitente enfrenta custos mais altos, 
comparativamente à bolsa;

• Custos de transacção mais elevados, 
comparativamente à bolsa, sobretudo porque aos 
custos directos (comissões, entre outras) se adicionam 
spreads (diferença bid/ask);

• Afigura-se a possibilidade de se reintroduzir a 
intermediação bancária dado o facto de, no limite, a 
distribuição dos títulos se limitar a um operador, devido 
à sua reduzida liquidez.

C) Vantagens e desvantagens da utilização da 
Bolsa de Valores:

Admitem-se as seguintes vantagens neste cenário:

• Ganhos de eficiência face ao mercado de balcão 
organizado, nomeadamente por se cotar o título com 
maior regularidade;

• Custos de emissão e de transacção mais baixos, 
comparativamente a qualquer outra plataforma de 
negociação;

• Assegura mais eficazmente o papel do mercado de 
valores mobiliários e derivados como uma alternativa à 
intermediação bancária;

• Menor risco de contraparte, por não estar dependente 
de apenas um ou poucos operadores se interessarem 
pela negociação do título.
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Constatam-se as seguintes desvantagens neste cenário:

• Não admitem à cotação títulos que não tenham 
liquidez suficiente, o que não é o caso da maioria dos 
títulos de dívida corporativa;

• Outros requisitos para admissão dos títulos à cotação 
de alcance muito difícil para as sociedades que não 
cumpram com todas as exigências de uma sociedade 
aberta.

Opção

Entre a Bolsa e o Mercado de Balcão Organizado, a 
prática universalmente comprovada mostra-nos que 
as obrigações são preferencialmente negociadas em 
mercado de balcão, por não terem liquidez suficiente que 
permita a sua cotação em contínuo. No entanto, uma vez 
que a Sociedade Gestora assumirá também o mercado de 
Bolsa, tão logo ele surja, não será difícil migrar obrigações 
com maior liquidez. Portanto, assumimos que os dois 
coexistirão assim que a Bolsa surgir.

Quanto à comparação entre os dois primeiros cenários, 
defendemos igualmente que devem coexistir, na medida 
em que as emissões privadas e de pequeno volume não 
têm qualquer vantagem em estar cotadas num Mercado 
de Balcão Organizado, sendo este o meio por excelência 
para a negociação das obrigações provenientes de 
emissões públicas.

4.3. Segmento de Fundos         
de Investimento

4.3.1. Breve Enquadramento

Os Fundos de Investimento são tipicamente os 
instrumentos mais disseminados de captação de 
poupanças das famílias para o investimento privado 
e público, nomeadamente em imobiliário, em títulos 
corporativos e em títulos de divida pública – estes últimos 
incorporáveis em fundos mobiliários. 

Uma vez que o pequeno aforrador geralmente não reúne 
as condições necessárias para participar directamente 
no mercado de dívida, recorre frequentemente a fundos 
para poder ter acesso a condições muito semelhantes às 
dos investidores institucionais. Neste sentido, os fundos 
de investimento podem, em determinadas circunstâncias, 
alavancar o mercado de dívida – pública e corporativa.

Os fundos de investimento são geridos por sociedades 
especializadas, devidamente autorizadas para o efeito 
pelo supervisor do mercado de valores mobiliários e 
derivados.

O segmento de fundos de investimento ainda não existe 
como tal na economia angolana, uma vez que a CMC apenas 
registou a existência de um fundo de investimento imobiliário, 
adicionando-se a isso o facto de não ter sido criado até à 
data nenhum fundo de investimento mobiliário. Importa 
contudo dar nota de que existem actualmente propostas de 
novos fundos em processo de avaliação na CMC.

O surgimento de fundos de investimento mobiliário 
ocorrerá sem dúvida com a dinamização do mercado 
secundário de dívida pública e corporativa, nos quais se 
inserem valores mobiliários tipicamente constituintes deste 
tipo de fundos.

No que aos fundos de investimento imobiliário diz respeito, 
e muito embora se reconheça um grande potencial de 
emitentes e investidores para esta tipologia de fundos, 
importa avançar-se neste campo com cautela acrescida, 
dada a existência no mercado nacional de activos 
imobiliários de elevado risco e associados a carteiras 
de crédito mal parado junto de algumas das instituições 
financeiras bancárias locais. A esse propósito, a CMC dará 
particular atenção à dinamização dos peritos avaliadores 
de imóveis e das entidades certificadoras dos mesmos.

É de todo indesejado um cenário em que a segurança 
jurídica e a legítima confiança dos investidores sejam 
postas em causa por perdas avultadas incorridas por 
estes, fruto da comercialização de fundos de investimento 
com activos de risco elevado e não controlado. Tal 
comprometeria a sustentabilidade e a credibilidade de 
um mercado nascente, condenando-o ao fracasso logo a 
partida. O próprio papel do supervisor e a sua missão de 
garantir a protecção dos investidores também seria posto 
em causa.

4.3.2 Análise SWOT do Segmento de Fundos 
de Investimento: Forças e Oportunidades

Identificam-se as seguintes vantagens neste segmento de 
mercado:

• Está associado a baixos custos e à consequente 
acessibilidade a determinados valores mobiliários, 
que de outro modo seriam inacessíveis ao pequeno 
aforrador. Por isso, constitui a solução mais adequada 
à entrada de pequenos aforradores no mercado 
de valores mobiliários e derivados, permitindo-lhes 
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simultaneamente diversificar o risco; 

• Afigura-se como uma boa forma de financiamento 
de empreendimentos imobiliários, o que se reveste de 
especial importância no estágio actual da economia 
angolana em que a construção de habitações está 
claramente entre a lista de prioridades do Executivo 
e entre o interesse de investimento de empresas 
privadas. Esta janela de oportunidade não se restringe 
aos imóveis habitacionais, sendo extensíveis aos 
imóveis industriais e agrícolas;

• Propicia a oportunidade de aumento da procura de 
títulos de dívida e, por serem geridos por sociedades 
especializadas, sugerem que serão construídos de 
acordo com regras claramente definidas, alinhadas 
com as balizas definidas e comunicadas pelo 
supervisor (CMC);

• A regularização institucional da CMC, com a 
constituição do seu Conselho de Administração, 
permite a aceleração dos processos de:

• Regulamentação do mercado de balcão 
organizado;

• Regulamentação dos fundos de investimento;

• Licenciamento das sociedades gestoras de fundos 
de investimento;

• Licenciamento de auditores;

• Licenciamento de avaliadores imobiliários e das 
entidades certificadoras.

4.3.3 Análise SWOT do Segmento de Fundos 
de Investimento: Fraquezas e Ameaças

Reconhecem-se as seguintes desvantagens:

• Existência de grande vulnerabilidade e eventuais 
conflitos de interesse por parte de sociedades gestoras 
que sustentam a sua actividade com as comissões 
cobradas aos investidores;

• Dificuldades das sociedades gestoras em:

• Definir nos regulamentos dos fundos de investimento, 
estratégias de investimento perceptíveis e inequívocas 
para os investidores;

• Gerir adequadamente os riscos financeiros a que a 
estratégia expõe o investidor;

• Adoptar uma metodologia de relato que proporcione 
uma visão fiel de como o património do fundo está 
a ser gerido.

• Possibilidade de constituição de fundos de 
investimento a partir de imóveis e empreendimentos 
de risco elevado, não controlado e possivelmente 
associado à especulação imobiliária;

• A existência de tímidos mercados secundários de 
dívida pública e dívida corporativa;

• A impossibilidade de estrangeiros investirem no 
mercado angolano de valores mobiliários e derivados, 
associada aos actuais contornos da política cambial;

• A inexistência de uma associação profissional de 
avaliadores imobiliários;

• A múltipla tributação dos fundos, em sede de 
diversos impostos, tornando mais atractivo o 
investimento directo, ao invés do indirecto (via fundos 
de investimento), sendo esta uma forte ameaça 
à dinamização dos fundos de investimento e, 
consequentemente, à entrada do pequeno aforrador 
no mercado de valores mobiliários.

4.3.4 Organização Institucional               
do Mercado

Muito embora o mercado de dívida corporativa e o 
segmento dos fundos de investimento tenham as suas 
especificidades, não deixa de ser verdade que eles 
utilizam, tradicionalmente, as mesmas infra-estruturas 
institucional e tecnológica, pelo que os cenários que se lhes 
colocam são idênticos. Consequentemente, os aspectos 
organizacionais e os cenários apresentados são também 
aplicáveis ao segmento de fundos de investimento, sendo 
as suas especificidades alvo de tratamento diferenciado 
nos domínios da regulação e da supervisão, no capítulo 
relativo aos domínios de actuação da CMC.

4.4 Mercado de Acções

4.4.1 Breve Enquadramento

O mercado de acções constitui-se tipicamente num 
ambiente organizado para colocação e negociação de 
valores mobiliários – como acções e outros instrumentos 
financeiros equiparáveis – podendo o mesmo operar 
através de uma bolsa de valores ou de um mercado 
de balcão regulamentado (OTC), dentro de um quadro 
normativo previsto por lei e por regulamentos. Um 
exemplo de mercado de acções que funciona como um 
mercado de balcão é o Nasdaq nos EUA, que tem mais 
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de 500 empresas como membros que actuam como 
marketmakers.

Este mercado seria de vital importância para uma 
economia como a angolana, na medida em que tornaria 
acessível às empresas o capital de que necessitam, e aos 
investidores a possibilidade de disporem de uma parcela 
da propriedade de uma ou várias empresas, bem como 
dos ganhos potenciais que as mesmas gerariam com 
base na sua performance futura, para não falar do universo 
de investidores que beneficiariam directamente com o 
desenvolvimento da economia angolana daí adveniente. 

Contudo, há ainda um longo caminho a percorrer no que 
diz respeito à criação e reestruturação da legislação sobre 
as sociedades abertas – e sobre os requisitos do ponto 
de vista de informação financeira prestada ao mercado 
e normas prudenciais que as empresas nacionais, 
candidatas a cotadas, devem respeitar.

Faz-se notar igualmente que ainda não se constata no 
mercado a dimensão crítica em termos de emitentes e 
de procura potencial de investidores (pelo menos locais), 
que assegurem as condições mínimas para o lançamento 
deste mercado – para além de ainda não estar criado 
o ambiente regulatório propício ao seu surgimento, a 
preparação das empresas para a admissão à cotação, a 
política monetária e cambial adequada à dinamização da 
aposta por investidores estrangeiros nestes instrumentos 
financeiros e na atractividade do mercado.

4.4.2 Análise SWOT do Mercado de Acções: 
Forças e Oportunidades

• Confere às empresas emitentes alternativas 
relativamente baratas e eficientes de financiamento 
da actividade, melhorando potencialmente a sua 
governação. Ao tornar possível às mesmas financiarem-
-se sem endividamento, reduz o risco sistémico;

• Confere aos investidores a oportunidade de rentabilizar 
os seus recursos, fazendo trading no mercado 
(estratégia de curto prazo) ou com a expectativa de 
vir a receber dividendos (estratégia de médio-longo 
prazo). Torna assim mais diversificadas as alternativas 
de investimento ao dispor de investidores institucionais 
e de pequenos aforradores;

• Permite aos pequenos aforradores contribuírem para 
o desenvolvimento de diversos sectores da economia, 
via investimento directo em empresas reputadas e 
sólidas (blue chips), que de outro modo seriam de difícil 
acesso como alternativa de investimento;

• Permite às startups, com potencial de crescimento 
e boas perspectivas de evolução de negócio, 
devidamente percepcionadas pelos investidores, 
conseguirem obter os recursos necessários ao 
arranque da sua actividade;

• Confere maior projecção internacional à economia 
local, contribuindo igualmente para a melhoria de 
informação financeira que é divulgada no mercado, 
reforçando assim a disciplina do mercado.

4.4.3 Análise SWOT: Fraquezas e Ameaças

• Empresas cotadas, estáveis e rentáveis podem ver 
desestabilizada a sua governação e podem ainda ser 
alvo de ataques especulativos de investidores com 
perfil predatório;

• Pode ocorrer igualmente a formação de bolhas 
especulativas com impacto negativo sobre a economia 
real;

• Empresas de sectores considerados estratégicos para 
o País podem passar a ser detidas maioritariamente 
por investidores estrangeiros, caso se decida abrir o 
capital das mesmas e/ou tornar o mercado de acções 
acessível a capitais externos;

• Operadores menos maduros – e por isso com 
serviço de aconselhamento financeiro mais deficiente 
– e investidores menos informados podem levar a 
decisões de investimento enviesadas e consequentes 
perdas avultadas, que fragilizam a confiança no 
mercado e inibem o seu crescimento e dinamização 
se tal for experimentado por um número elevado de 
investidores, principalmente durante o período inicial de 
funcionamento do mercado;

• O impacto que a conjuntura económica nacional e 
internacional tem invariavelmente sobre a performance 
dos títulos das empresas cotadas, com reflexo em 
perdas potenciais para o investidor.

4.4.4 Organização Institucional               
do Mercado

O funcionamento de um mercado de acções pressupõe 
um conjunto de requisitos que teriam de ser assegurados 
internamente para que este mercado pudesse ser 
lançado. De modo que para a decisão estratégica de o 
lançar iriam concorrer (i) o assegurar destes requisitos, 
(ii) a existência de um ciclo económico favorável ao seu 
lançamento e (iii) o estabelecimento de mecanismos 
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internos de salvaguarda dos interesses nacionais em 
empresas que actuam em sectores estratégicos para a 
economia do País.

Neste capítulo dispomo-nos a apresentar os requisitos 
que referimos acima, com vista a conferir ao decisor a 
visão do esforço que seria necessário levar a cabo 
pelos diversos intervenientes no mercado – sejam eles 
operadores, supervisores, reguladores e empresas 
cotadas – no sentido de garantir as condições de política 
económica, o ambiente fiscal, o quadro normativo e a 
acuidade, transparência e periodicidade de divulgação 
de informação sobre a situação dos títulos de empresas 
cotados, que concorrem para o bom funcionamento 
deste mercado.

4.4.4.1 Requisitos/Condições Preliminares

1) A nível dos emitentes

• Sociedades abertas;

• Transparência e idoneidade da informação financeira 
prestada;

• Contabilidade organizada e susceptível de 
proporcionar uma visão apropriada e verdadeira da 
situação patrimonial e financeira, e da evolução que 
esse património conheceu;

• Histórico de produção e divulgação de contas de 
pelo menos 3 anos (excepção para as startups);

• Relatórios de Auditoria independente dos últimos 3 
exercícios, por empresa de auditoria reconhecida e 
inscrita na CMC.

2) A nível da Infra-estrutura de negociação

• Quadro normativo aplicável (lei e regulamentos);

• Plataforma de Negociação;

• Entidade de compensação/liquidação financeira e 
software respectivo;

• Entidade de compensação/liquidação física e 
software respectivo;

• Entidades de custódia das emissões de títulos 
admitidos à negociação;

• Mecanismos de controlo e reporting;

• Agentes de mercado:

• Identificação/selecção do target;

• Definição do processo de selecção e licenciamento.

1) A nível da Procura de Mercado

• Dimensão e profundidade do mercado doméstico

• Conhecimento do mercado por parte dos potenciais 
investidores, na medida em que é maior a apetência 
a investir quando o conhecimento do mercado, dos 
sectores e das empresas emitentes é maior;

• Apetite dos mesmos por investimentos com risco 
de capital, uma vez que os mesmos são actualmente 
maioritariamente avessos ao risco, preferindo investir 
em instrumentos financeiros com garantia de capital;

• Liquidez disponível para investir neste mercado, 
que diz respeito ao montante de recursos que os 
investidores estariam dispostos a alocar neste 
mercado, atendendo ao princípio da diversificação 
do risco;

• Liquidez suficiente para estimular/dinamizar o 
mercado, que está relacionada com o facto de 
existirem na economia recursos excedentários 
suficientes que propiciem o investimento em 
instrumentos como os transaccionados num 
mercado de acções;

• Mercado internacional – acesso de capitais externos

• Legislação cambial flexível e adaptada à 
movimentação de capitais externos destinados a 
investimentos no mercado de valores mobiliários;

• Modelo a implementar para controlo de capitais 
externos a entrar.

4.4.4.2 Cenários de Surgimento/Funcionamento

O arranque do mercado de acções pode ser feito mediante 
dois caminhos alternativos, cada um deles com os seus 
aspectos positivos e com os seus riscos que importaria ter 
presente e acautelar. Neste capítulo apresentamos estes 
dois cenários possíveis de implementação e arranque de 
um mercado de acções em Angola a médio/longo prazo.

Cenário 1:

• Lançamento do mercado de acções via mercado de 
balcão regulamentado (sistema quotedriven18);

18 O Sistema quotedriven pressupõe que os preços sejam determinados por cotações feitas por marketmakers (promotores de mercado) ou por intermediários financeiros 
(bancos de investimento, corretoras e distribuidoras).
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• Referência Internacional desta tipologia de 
funcionamento: NASDAQ nos EUA.

O mercado de acções regulamentado (OTC) consiste 
num mercado secundário onde o preço ou cotação dos 
títulos admitidos à negociação é fixado em cotações bid/
ask por operadores especializados, também designados 
de marketmakers (ou promotores de mercado).

Nesta senda, os operadores de mercado e os 
investidores irão negociar entre si tomando por referência 
as cotações bid/ask fixadas pelos marketmakers 
deste mercado. Quando os operadores de mercado 
negoceiam entre si, são movimentadas as respectivas 
carteiras junto da entidade de compensação/liquidação 
física e as respectivas contas suporte junto da entidade 
de compensação/liquidação financeira; mas quando 
os investidores negoceiam com os operadores de 
mercado, ou entre si no âmbito do mesmo operador, 
não são movimentadas carteiras junto da entidade de 
compensação/liquidação física, nem contas de suporte 
junto da entidade de compensação/liquidação financeira. 
Estas transacções implicam movimentos apenas nas suas 
respectivas contas junto do mesmo operador. Transacção 
complementar entre os operadores de mercados seria 
necessária apenas caso os investidores tivessem contas 
em operadores diferentes.

Requisitos de Funcionamento:

• Organização do mercado de balcão de acções 
regulamentado;

• Quadro normativo aplicável;

• Normas prudenciais aplicáveis;

• Requisitos de admissão à negociação;

• Esquema de garantia dos investidores;

• Entidade de custódia do título admitido à negociação;

• Operadores Especializados, alguns dos quais 
marketmakers;

• Entidade de compensação/liquidação física entre 
Operadores Especializados e software respectivo;

• Entidade de compensação/liquidação financeira entre 
Operadores Especializados e software respectivo;

• Plataforma de negociação entre Operadores 
Especializados.

Uma nota importante relaciona-se com o facto de o 

mercado de acções regulamentado poder partilhar com 
os restantes mercados, nomeadamente de dívida pública 
e de dívida corporativa, a infra-estrutura tecnológica de 
funcionamento bem como a entidade de compensação/
liquidação física.

Cenário 2:

• Lançamento do mercado de acções via Bolsa de 
acções (sistema orderdriven19);

• Referência internacional desta tipologia de 
funcionamento: JSE (Johannesburg Stock Exchange).

Requisitos de funcionamento:

• Criação institucional de uma Bolsa de acções;

• Quadro normativo aplicável;

• Normas prudenciais aplicáveis;

• Requisitos de admissão à negociação;

• Esquema de garantia dos investidores;

• Entidades de custódia de títulos admitidos à 
negociação;

• Agentes de mercado com assento na Bolsa (à luz da 
LVM actual, corretores);

• Entidade de compensação/liquidação física das 
transacções e software respectivo;

• Entidade de compensação/liquidação financeira das 
transacções e software respectivo;

• Plataforma de Negociação.

A opção por este cenário dependeria fundamentalmente 
da existência de uma pool mínima e estável de sociedade 
abertas, cujos títulos fossem suficientemente líquidos para 
se manterem no primeiro mercado. Ao nível das estruturas 
de mercado, a evolução seria mais simples dado que 
a Sociedade Gestora dos Mercados Regulamentados 
também assumirá a Bolsa, o que facilitaria o upgrade da 
infra-estrutura tecnológica.

Neste processo, seria importante acautelar o papel 
da CMC como entidade reguladora, cabendo a si a 
responsabilidade de criar o ambiente regulatório propício 
ao bom funcionamento da Bolsa e à mediação do 
conjunto de passos que teriam de ser dados no âmbito 
da sua implementação, sem contudo intervir directamente 

19 O Sistema orderdriven pressupõe que os preços sejam determinados pela publicação de ordens para comprar ou vender determinado título, neste caso acções.
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ou tomar posições financeiras e/ou de investimento em 
determinados dossiers relacionados com a mesma.

Comparação entre os Cenários 1 e 2

Uma vez analisados os contornos de cada um dos 
cenários, importa agora olhar para as vantagens e 
desvantagens associadas em se avançar com cada um 
deles, de forma a contribuir para a tomada de decisão.

Vantagens do Mercado de Balcão Regulamentado face 
à Bolsa:

• Formato mais apropriado para mercados mais 
pequenos, menos líquidos e que estejam numa fase 
inicial de lançamento;

• Permite o funcionamento do mercado de acções, 
ainda que com liquidez limitada, dada a eventual 
incapacidade da economia de gerar um número 
suficiente de títulos que permitisse aos investidores 
cobrirem o risco de preço a que se encontrariam 
expostos;

• A admissão de determinado título ao mercado exige 
a existência de pelo menos um marketmaker, o que 
introduz no mercado a figura de contrato de liquidez, 
que tem o título admitido à negociação como activo 
subjacente;

• A actuação dos marketmakers, que têm a 
responsabilidade de publicar cotações bid/ask 
nas sessões e de ser contraparte das transacções 
efectuadas a esses preços confere liquidez ao 
mercado e pode reforçar o interesse dos investidores;

• O mercado regulamentado de acções é menos 
exigente no que toca às entidades de compensação/
liquidação financeira, podendo o mesmo operar com 
uma só entidade (que interviria com Contraparte 
de Liquidação Central) ou com base numa pool de 
Bancos. 

Vantagens da Bolsa face ao Mercado de Balcão 
Regulamentado:

• Geralmente, o emitente enfrenta custos mais 
baixos numa bolsa de acções do que num mercado 
regulamentado;

• Geralmente, os investidores enfrentam custos de 
transacção mais baixos numa Bolsa de acções do que 
num mercado regulamentado, sobretudo porque neste 

último aos custos directos (comissões, entre outras) se 
adicionam spreads (diferença bid/ask);

• Assegura mais eficazmente que o mercado de 
valores mobiliários e derivados funcione efectivamente 
como uma alternativa à intermediação bancária, uma 
vez que, dado o estágio actual de desenvolvimento 
das instituições financeiras bancárias e não bancárias, 
a figura de marketmaker, poderá coincidir quase 
naturalmente com um banco, havendo assim o risco 
de se reintroduzir a intermediação bancária no mercado 
de valores mobiliários e derivados;

• A forma como a Lei de Valores Mobiliários está 
construída propicia o surgimento da Bolsa, tornando 
a inserção do mercado de balcão regulamentado 
no actual quadro jurídico do mercado de valores 
mobiliários e derivados tarefa desafiante;

• O funcionamento do mercado de acções não 
dependeria do interesse de um Operador Especializado 
em tornar-se marketmaker e nem a liquidez de um 
dado título estaria directamente relacionada e logo 
dependente do número de marketmakers que estão 
dispostos a cota-lo, dado o risco de contraparte maior 
quando um título é cotado por apenas um operador 
especializado.

Opção

O Mercado de Balcão Regulamentado, gerido pela 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 
será a plataforma de negociação por excelência, até o 
mercado atingir um volume de negociação – entre outras 
condições – capaz de sustentar o funcionamento de uma 
Bolsa de Valores. Mesmo após o arranque da Bolsa de 
Valores, os títulos de dívida e acções com baixa liquidez 
continuarão a ser comercializados preferencialmente no 
Mercado de Balcão Organizado. Consequentemente, 
assim que a Bolsa surgir, os dois mercados coexistirão, 
podendo considerar-se aquela como o primeiro mercado, 
para os títulos de maior liquidez e o mercado de balcão 
regulamentado, como o segundo mercado, para os títulos 
de menor liquidez.

4.4.4.3 Opção Adicional – Janela de 
Oportunidade para a Antecipação do Início                                                 
do Mercado de Acções

É sabido que um sector financeiro eficiente contribui para o 
aumento da taxa de poupança de um país e, por via disso, 
incrementa o investimento produtivo. Fundamentalmente, 
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tal pode ser alcançado por via de operações realizadas 
em mercado (primário) de valores mobiliários – através 
da emissão de obrigações e acções –, em alternativa ao 
financiamento bancário. 

Em nossa opinião, é possível identificar um número inicial 
de empresas privadas, designadamente dos sectores 
bancário, de telecomunicações, da grande distribuição 
e de exportação, como sociedades elegíveis para a 
admissão à futura bolsa de valores, enquanto emitentes de 
acções. Tal grupo de sociedades preenche os requisitos 
mínimos, tendo, inclusive, as suas contas auditadas e 
estando os Bancos já sob a supervisão (nomeadamente 
prudencial) do BNA há vários anos. Seria penalizante 
para essas empresas, existindo condições tecnológicas 
(na fase três) que não lhes fosse dada a possibilidade de 
emissão de acções, considerando que só o recurso a 
capital próprio permitirá a melhoria da sua solvabilidade. 
Note-se que o recurso à emissão de acções é mais 
atractivo para os emitentes, também numa perspectiva de 
que as responsabilidades decorrentes da sua emissão – 
os dividendos – têm um grau de exigibilidade bastante 
inferior, se comparados às responsabilidades decorrentes 
da emissão de obrigações – o serviço da dívida.

Ao mesmo tempo, a futura bolsa de valores constituirá 
um meio privilegiado para os programas de privatizações. 
A venda de participações do Estado em empresas 
possibilita aos Governos a afectação dos recursos 
financeiros para sectores considerados prioritários 
(educação, saúde, justiça, mobilidade, etc.), áreas estas 
em que o empresariado não revela geralmente interesse 
em participar, permitindo também aos Governos que 
se focalizem na actividade de regulação dos sectores 
económicos – transferindo para os privados o ónus 
da gestão, com os benefícios expectáveis ao nível da 
competitividade e eficiência dessas empresas.

A intervenção das bolsas de valores em processos de 
privatização, para além de contribuir para atingir estes 
objectivos, contribui ainda para a fixação de um preço 
mais justo entre o Estado e os investidores, sendo que 
a natureza pública destes processos reforça a noção da 
transparência dos mesmos.

Por outro lado, as práticas das primeiras empresas 
cotadas poderiam servir de referencial no processo de 
aprendizagem das restantes empresas, nomeadamente 
na melhoria das práticas de governação, enquanto durar 
a sua permanência no mercado de dívida – antecâmara 
do mercado de acções.

Com relação aos investidores, urge reflectir sobre dois 
aspectos: (1) a existência de um número significativo 
e com capacidade financeira para fazer face às futuras 
emissões de acções (em mercado primário) e; (2) a 
existência de liquidez (no mercado secundário).

No que concerne ao primeiro aspecto, não é um dado 
adquirido a existência de investidores, que não os 
institucionais, que preencham aquele requisito, tendo 
mesmo aqueles uma capacidade limitada. Tal incerteza 
aconselha à reflexão sobre a necessidade de criação 
de mecanismos de acesso de investidores estrangeiros 
na estrita esfera do mercado de valores mobiliários e 
derivados, com a ressalva de que se criem instrumentos 
de defesa do interesse nacional, nomeadamente a 
protecção das empresas estratégicas e a manutenção da 
estabilidade cambial.

No que respeita ao segundo aspecto, importa mencionar 
que um mercado secundário com pouca liquidez iria, a 
prazo, condenar ao fracasso as futuras emissões de 
acções (em mercado primário) e, consequentemente, 
a capacidade de obtenção de recursos financeiros 
por parte das empresas emitentes. Daí optar-se, no 
arranque do mercado de acções, por se negociar em 
quotedriven20, beneficiando-se do papel de fomentadores 
da liquidez dos marketmakers.  A plataforma electrónica a 
instalar para o mercado de dívida será precisamente em 
sistema de quotedriven. Assim sendo, ao estarem criadas 
as condições tecnológicas para a negociação de dívida 
titulada (emitida quer pelo Tesouro, quer por empresas), 
automaticamente estarão garantidas as condições técnicas 
para a emissão e negociação/transacção de acções.

Caberá à futura Sociedade Gestora dos Mercados 
Regulamentados a criação das condições tecnológicas 
de negociação e pós-negociação. A CMC continuará a 
trabalhar para a prossecução das condições regulatórias 
dos mercados, prevendo concluir todo o processo, 
incluindo o mercado de acções, ainda em 201321. 
Pelo que estariam criadas as condições tecnológicas e 
regulatórias, para, no início de 2014, serem negociadas 
acções em mercado regulamentado. Será, no entanto, a 
dinâmica de mercado – oferta e procura – a determinar 
se este estará, já em 2014, suficientemente maduro para 
aproveitar esta janela de oportunidade.

20 Negociação por cotação
21 Importa referir que a segunda fase do processo de concepção da regulação do mercado de valores mobiliários, a concluir em Março de 2013, já contempla instrumentos 
relativos ao mercado de acções, nomeadamente sobre as normas das sociedades abertas e sobre as ofertas públicas de subscrição.
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4.5 Mercado de Futuros

4.5.1 Breve Enquadramento

O mercado de futuros é um mercado que opera através 
de contratos de compra e venda padronizados, por 
intermédio dos quais as partes compradora e vendedora 
se obrigam a comprar e/ou a vender determinada 
quantidade de um activo financeiro (futuros financeiros) ou 
activo real (futuros sobre mercadorias) em uma data futura 
bem determinada e a um preço predefinido. 

O contrato de futuro estabelece ainda a liquidação física 
ou financeira do activo em questão através de uma 
Contraparte Central. 

No mercado futuro, os preços dos activos são ajustados 
diariamente segundo as expectativas do mercado, 
podendo o contratante compensar ou fechar a sua posição 
no mercado a qualquer momento, bastando-lhe para tal 
adquirir um contrato que implique uma posição contrária.

Os participantes deste mercado fixam cotações futuras 
destes activos para se protegerem da sua volatilidade 
(potencial subida ou queda no preço) ou simplesmente 
para especular.

As condições actuais da economia angolana são ainda 
mais desafiantes para o lançamento do mercado de 
futuros do que para o lançamento do mercado de acções. 
Isto porque o mercado nacional ainda não tem a dimensão 
nem a profundidade suficiente para tornar os futuros um 
instrumento útil aos investidores.

Mesmo nas economias mais avançadas neste campo, 
como a portuguesa e a sul africana, este mercado ainda 
funciona de forma muito incipiente, tendo inclusive esta 
última optado por replicar os contratos da Bolsa de 
Chicago, não somente para aumentar o leque de activos 
disponíveis no seu mercado para investimento, como 
também para aproveitar a curva de aprendizagem da 
Bolsa de Futuros de Chicago relativamente a esta matéria.

Outra fragilidade actual reside na necessidade de se 
criar uma robusta infra-estrutura de distribuição e entrega 
física das commodities nacionais – que se decide admitir 
à bolsa e sejam os activos subjacentes de contratos de 
futuros – o que é de momento incompatível em termos 
de timing com o esforço que ainda está em curso para 
reforçar o tecido produtivo local, bem como a rede 
nacional de distribuição.

O pressuposto base deste mercado – de que apenas 
se pode comprar ou vender um activo que outra pessoa 

ou Instituição esteja a vender ou comprar – exige um 
cruzamento contínuo de interesses mais difícil de se 
concretizar num mercado ainda pouco maduro como é 
o nosso.

Tratando-se de futuros sobre mercadorias, os requisitos a 
que estas mercadorias devem obedecer para que possam 
ser negociadas numa bolsa de futuros também levantam 
apreensões a nível do nosso estágio de desenvolvimento. 

São exemplo de alguns desses requisitos: (i) a necessária 
homogeneidade do produto, devendo [um contrato 
ser igual ao outro e] os activos subjacentes serem 
completamente comparáveis e fungíveis, para que 
possam ser permutáveis; (ii) a necessária padronização 
e classificação da mercadoria por forma a homogeneizá-
-la; (iii) a necessária existência de um grande número de 
compradores e vendedores por forma a dar dimensão à 
oferta e procura do produto e torná-las competitivas; (iv) 
a necessária inexistência ou escassez de monopólios e 
interferências do Governo no mercado por forma a tornar 
livre o fluxo da oferta para o mercado e a necessidade do 
produto não ser perecível a curtíssimo prazo.

Em seguida, à semelhança do que foi feito para o mercado 
de acções, passaremos a descrever as principais forças 
e fraquezas do mercado de futuros, assim como as 
principais oportunidades e ameaças que o seu arranque 
representaria para a economia angolana.

4.5.2 Análise SWOT do Mercado                  
de Futuros: Forças e Oportunidades

• Dinamização da rede de venda e distribuição de 
determinadas mercadorias transaccionadas no 
mercado, com impactos positivos sobre a economia 
real e sobre o objectivo de diversificação da economia;

• Possibilidade de os compradores destas mercadorias 
se protegerem de variações nos preços das 
mercadorias (insumos), com impacto positivo sobre a 
sua actividade, uma vez que conseguem assegurar um 
custo que lhes permite obter determinada margem de 
rentabilidade para a sua actividade;

• Possibilidade de os vendedores destas mercadorias 
fixarem um preço de venda, protegendo-se assim do 
risco de queda na cotação e garantindo a rentabilidade 
da sua actividade produtiva – o que equivale a dizer 
que o risco das actividades primárias deixa de recair 
por inteiro sobre os produtores;

• Nos casos em que ocorre entrega física do activo 
subjacente, o mercado de futuros exerce um efeito 
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directo no equilíbrio do mercado deste mesmo activo;

• Disponibilização de uma fonte alternativa de 
investimento para os investidores que tenham uma 
determinada visão do mercado (bullish ou bearish) e 
que queiram apostar nesta tendência;

• Tratando-se de futuros sobre activos financeiros, o 
seu surgimento confere maior amplitude às medidas 
de política monetária e cambial levadas a cabo pelo 
Banco Central;

• Propicia a estabilidade do sistema financeiro, ao 
permitir uma gestão mais fina da exposição aos riscos 
cambial e de taxa de juro;

• Favorece a gestão empresarial, com as empresas 
de uma dada dimensão a poderem cobrir os riscos 
cambial e de taxa de juro a que se encontrem expostas.

 

4.5.3 Análise SWOT do Mercado de 
Futuros: Fraquezas e Ameaças

• Nos casos em que ocorre liquidação física, há o risco 
de problemas logísticos comprometerem o processo de 
liquidação, com impacto sobre a eficiência do mercado;

• O investidor, sob pena de sofrer perdas avultadas, 
deve considerar na sua análise de investimento a 
situação económico-financeira da empresa emitente/
produtora, a situação económica do País, a expectativa 
de taxas de juros do mercado e a negociação do activo 
no mercado à vista (spot), entre outros factores. Ou 
seja, a ausência de um elevado nível de conhecimento 
no domínio das Finanças e dos riscos de mercado por 
parte dos investidores e agentes pode ter impactos 
bastante nocivos sobre o mercado e a economia;

•A formação de bolhas especulativas – via aposta de 
investidores com interesses exclusiva e excessivamente 
especulativos – pode conduzir a uma forte escalada 
nos preços das mercadorias negociadas neste 
mercado, com efeitos nocivos sobre aqueles que 
necessitam dos bens efectivamente para consumo, 
como é o caso das famílias;

• A forte correlação entre a performance destes 
contratos no mercado e alterações da conjuntura 
económica e/ou alterações climáticas que impactem 
sobre a produção, com reflexo sobre os preços e sobre 
as perdas ou ganhos dos participantes do mercado;

•O seu funcionamento implica custos operacionais 
relativamente altos;

• A gestão das contas margem exige um cuidado e 
rigor por parte dos operadores de mercado, que gera 
riscos operacionais elevados caso estes operadores 
não tenham conhecimento nem experiência suficiente;

• Pode potencialmente agravar o risco sistémico, 
principalmente nos casos em que as margens sejam 
financiadas, no todo ou em grande parte, por crédito 
bancário; tanto mais que no mercado de futuros a 
perda pode exceder largamente o capital investido;

• Nos casos em que ocorre entrega física do activo 
subjacente, o mercado de futuros exerce um efeito directo 
no mercado deste mesmo activo, podendo introduzir 
desequilíbrios acentuados, traduzidos sobretudo na 
volatilidade de preços.

 

4.5.4 Organização Institucional               
do Mercado 

O funcionamento de um mercado de futuros também 
pressupõe um conjunto de requisitos que teriam de ser 
assegurados internamente, a partir do momento em que o 
Executivo tomasse a decisão estratégia de o lançar. 

São estes requisitos que nos dispomos apresentar 
neste capítulo, com vista a conferir ao decisor a visão do 
esforço que seria necessário levar a cabo pelos diversos 
intervenientes no mercado, sejam eles compradores, 
vendedores, supervisores, reguladores ou operadores do 
mercado, no sentido de garantir as condições de política 
económica, o ambiente fiscal, o quadro normativo e a 
eficiência a nível da produção e distribuição interna dos 
activos passíveis de serem cotados.

4.5.4.1 Requisitos/Condições Preliminares

1) A nível dos Contratos

• Homogeneidade dos activos e dos contratos 
associados aos activos da mesma tipologia;

• Padronização e classificação dos activos por forma a 
homogeneizá-los;

• Existência de um grande número de compradores e 
vendedores no caso dos contratos sobre mercadorias, 
por forma a dar dimensão à oferta e procura das 
mesmas e torná-las competitivas; 

• Inexistência ou escassez de monopólios e 
interferências do Governo no mercado, por forma a 
tornar livre o fluxo da oferta dos activos para o mercado. 
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2) A nível da Infra-estrutura de Negociação22 

• Quadro normativo aplicável (lei e regulamentos);

• Regime prudencial aplicável;

• Plataforma de negociação;

• Regras de funcionamento do mercado (exemplo: 
limite a posições abertas por contrato e por investidor);

• Contraparte Central (responsável pela liquidação física 
e financeira dos contratos negociados e em aberto na 
data de exercício ou de vencimento);

• Agentes de mercado (membros da Contraparte Central 
que evitam o incumprimento do sistema e administram o 
risco das posições através de: (i) margens de garantia; (ii) 
limites das posições em aberto).

3) A nível da Procura de Mercado

• Dimensão e profundidade do mercado doméstico;

• Robustez e regularidade da oferta interna das 
mercadorias e/ou instrumentos financeiros que sejam 
o activo subjacente dos contratos negociados;

• Organização e eficiência da rede nacional de distribuição;

• Interesses consolidados em termos de compra e 
venda futura de posições para efeitos de cobertura ou 
de investimento;

• Mercado internacional, modelo de acesso de capitais 
externo.

4.5.4.2 Cenários de Surgimento/Funcionamento

O arranque do mercado de futuros pode ser feito mediante 
dois caminhos alternativos, cada um deles com os seus 
aspectos positivos e com os seus riscos, que importaria 
ter presente e acautelar. Neste capítulo apresentamos 
estes dois cenários para o arranque de um mercado de 
futuros em Angola.

Cenário 1:

•  Convénio com uma bolsa de futuros internacionalmente 
reconhecida e réplica dos seus contratos na bolsa de 
futuros nacional;

• Referência internacional desta tipologia de 
funcionamento: Bolsa de Futuros de Johannesburgo 
vs Bolsa de Futuros de Chicago.

Este cenário tem como pressupostos:

• A criação de um quadro normativo aplicável inspirado 
no quadro normativo do país com cuja bolsa foi 
estabelecido o convénio (lei e regulamentos);

• A criação de um regime prudencial aplicável e 
inspirado no regime prudencial do país com cuja bolsa 
se estabeleceu o convénio;

• Não exige a prévia selecção dos activos subjacentes 
aos primeiros contratos a negociar, uma vez que replica 
activos subjacentes já transaccionados na bolsa com a 
qual se assinou o convénio;

• Dispensa a elaboração dos contratos oferecidos 
para negociação, uma vez que podem ser utilizados, 
desde que devidamente traduzidos e/ou adaptados, 
os contratos utilizados na bolsa com a qual se assinou 
o convénio;

• A possibilidade de utilização da mesma plataforma 
de negociação utilizada nesta bolsa com ganhos de 
eficiência e beneficiando da curva de aprendizagem 
daquele mercado;

• A criação de regras de funcionamento do mercado, 
inspiradas em regras que já existem na bolsa com a 
qual se assinou o convénio;

• A criação de uma contraparte central;

• A identificação e licenciamento de operadores do 
mercado;

• O aproveitamento da infra-estrutura logística daquele 
país em termos de liquidação física e a aprendizagem 
para quando forem admitidos à negociação activos 
locais.

Cenário 2:

• Lançamento de uma bolsa de futuros com contratos, 
tecnologia e regras de funcionamento próprias;

• Referência internacional desta tipologia de 
funcionamento: Bolsa de Futuros de São Paulo.

Este cenário pressupõe necessariamente:

• A criação de um quadro normativo aplicável (lei e 
regulamentos);

• A criação de um regime prudencial aplicável;

• A selecção dos activos subjacentes aos primeiros 

22 Nota para o facto de que a infra-estrutura de negociação apresentada é válida tanto para futuros sobre mercadorias como sobre activos financeiros.
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contratos a negociar;

• A elaboração dos contratos oferecidos para negociação;

• A identificação, selecção e aquisição de uma plataforma 
de negociação;

• A criação de regras de funcionamento do mercado;

• A criação de uma câmara de compensação e opção 
pelo modo de liquidação física e financeira;

• A identificação e licenciamento de agentes de mercado;

• A definição do mecanismo e da logística necessária 
associada à liquidação física de determinados activos.

Comparação entre os Cenários 1 e 2

A opção pelo cenário 1 ou 2 tem impacto no esforço 
inicial que terá de ser feito a nível do regulador e 
dos agentes de mercado com vista a assegurar o 
funcionamento eficiente do mercado de futuros.

Vantagens do Cenário 1:

• Torna mais rápido e eficiente o processo de 
lançamento do mercado de futuros;

• Permite ao País beneficiar da curva de aprendizagem 
daquele mercado no que diz respeito ao lançamento e 
funcionamento do mesmo;

• Permite ao País ganhar tempo, não deixando de 
lançar o mercado enquanto assegura as condições 
internas necessárias à admissão à negociação de 
activos nacionais;

• Poupa tempo e recursos (humanos e financeiros) 
uma vez que é potencialmente adoptada a mesma 
plataforma informática utilizada na Bolsa do outro país.

Vantagens do Cenário 2:

• A bolsa é desenhada à medida dos contornos da 
nossa economia, da nossa visão de mercado e do 
posicionamento dos nossos agentes;

• Não tem de se partilhar fees de exploração e/ou 
utilização com a entidade que gere a bolsa com a qual 
seria assinado um convénio.

Opção:

Na eventualidade de se solidificar uma pool de investidores 
locais de mercados de capitais, seria útil montar o cenário 
1, até numa perspectiva de adquirir experiência para 
um futuro lançamento de uma Bolsa de Futuros própria, 
conforme cenário 2. No entanto, a solidificação dessa 
pool pressupõe um tempo de crescimento dos mercados 
à vista, pelo que neste momento não se consegue prever 
um cenário que seja exequível antes de finais de 2017.
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“Há algumas evidências de que a poupança 
interna não tem sido elástica, pelo que, se 
não forem salvaguardadas outras fontes de 
poupança, nomeadamente externas, o mercado 
de valores mobiliários pode não ter liquidez.”



5.
Ambiente

de Investimento

Sector de Talatona,
Zona Residencial 3 B, GU 19 B,
Bloco A5, 1º e 2º
Luanda, Angola

tel: +244 222 70 46 00
fax: +244 222 70 46 09

comunicacao.institucional@cmc.gv.ao
cmc.gv.ao



AOs investidores tomam as suas decisões de investimento 
em função do custo de oportunidade, ou seja, optam 
por um investimento em função do rendimento relativo 
a investimentos alternativos. O rendimento dos valores 
mobiliários é condicionado não apenas pela eficiência do 
mercado e das suas infra-estruturas, mas também pelos 
constrangimentos fiscais, monetários e cambiais, que 
poderão resultar em ganhos ou perdas, comparativamente 
a produtos alternativos. 

Assim sendo, para assegurar a estruturação dos mercados 
de valores mobiliários é necessário trabalhar em simultâneo 
nas envolventes monetária, fiscal e cambial, para além da 
envolvente regulatória e das estruturas de mercado.

5.1 Política Monetária
É importante uma política monetária facilitadora da 
percepção de uma curva de rendimentos, que sirva de 
referência a todos os segmentos do mercado de valores 
mobiliários.

Embora a gestão da política monetária seja da competência 
do BNA, a natureza específica dos TBCs (Títulos do Banco 
Central), não deixa de ter impacto directo no mercado de 
valores mobiliários. 

Assim, a transmissibilidade dos TBCs, quer no 
interbancário, quer como instrumento de poupança dos 
agentes não bancários, concede a estes títulos a natureza 
de valor mobiliário idêntica aos BTs. 

Deste modo, a construção da curva de rendimentos 
do activo sem risco, nos prazos até a um ano, sofre de 
uma ambiguidade desnecessária pela concorrência entre 
emitentes considerados, na zona monetária do Kwanza, 
como sem risco.

A assunção dos TBCs na função exclusiva de condução 
da política monetária, sem qualquer característica de 
instrumento de poupança, permite evitar a duplicidade de 
emitentes de instrumentos sem risco.

Como já referimos em diversas ocasiões, é fundamental 
que o BNA e o Tesouro concertem as suas emissões, de 
preferência num plano de emissões único.

5.2 Adequação Fiscal
O mercado de valores mobiliários apresenta-se como um 
canal alternativo de captação de poupanças, das famílias 
e das empresas, para o financiamento da economia, quer 
do sector público, quer do sector privado. Ganha particular 
importância no actual momento do mercado financeiro 
angolano, caracterizado por uma baixa taxa média de 
transformação dos Bancos e por taxas de juro activas ainda 
relativamente elevadas.

No entanto, o mercado de valores mobiliários poderá perder 
competitividade, face ao financiamento bancário, se não for 
assegurada a neutralidade fiscal, nomeadamente através da 
equidade fiscal entre os diferentes valores mobiliários, entre 
estes e os produtos bancários e entre os Bancos e outras 
instituições financeiras, operadoras do mercado de valores 
mobiliários e derivados. 

No segmento de retalho, na actual fase de lançamento, 
caracterizada por um baixo nível de cultura financeira, até se 
recomendaria a existência de benefícios fiscais.

Com base nos pressupostos anteriores, a CMC procedeu 
a uma análise crítica da fiscalidade vigente e apresentou um 
conjunto de propostas de alteração, onde se destaca:

• A isenção de imposto de selo em todas as emissões de 
valores mobiliários que solicitem a admissão à negociação 
e transacções em mercados regulamentados, evitando 
desincentivos fiscais, pelo menos na fase de arranque 
do mercado de valores mobiliários;

• O alargamento da equidade, em sede de imposto 
sobre a aplicação de capitais (IAC), entre títulos de 
dívida corporativa e pública, a todos as maturidades, 
estendendo o benefício fiscal, de 5% sobre os juros de 
títulos de dívida pública, aos títulos de dívida corporativa, 
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A
em maturidades iguais ou superiores a três anos;

• Alargar o benefício fiscal, referido no ponto anterior, 
em ambos os títulos, públicos e corporativos, para as 
mais-valias, nas mesmas condições que os juros;

• Concordar com o projecto de alteração proposto pelo 
PERT, em que se prevê que o que estiver sujeito a IAC 
não será sujeito a imposto industrial;

• Com vista a proporcionar vantagens comparativas 
aos participantes dos fundos face à alternativa de 
investimento directo, propôs-se que, para rendimentos 
dos fundos de investimento, fosse estabelecido 
um regime tributário especial, que elimine a dupla 
tributação. Tratar-se-ia de um regime simplificado, que 
mantém as regras do regime geral adaptadas às regras 
dos fundos. Actualmente, aos fundos é imposta uma 
múltipla tributação de diversos impostos, que torna o 
seu investimento menos atractivo do que o investimento 
directo, o que inviabiliza os fundos. E afasta o pequeno 
aforrador dos mercados de valores mobiliários.

A CMC preparou entretanto uma proposta de projecto de 
Lei de alteração ao Código do Imposto sobre a Aplicação 
de Capitais e ao Código do Imposto do Selo, assim como 
uma proposta de projecto legislativo presidencial de Regime 
Fiscal dos Organismos de Investimento Colectivo. Ambos 
foram já trabalhados com a DNI e o PERT. 

5.3 Regime Cambial Adequado 
à Participação de Investidores 
Não Residentes
Desde 2008, o stock de títulos públicos, incluindo os TBC, 
atingiu um máximo equivalente a cerca de 12 mil milhões de 
USD, em 2010, e um mínimo equivalente a cerca de 9 mil 
milhões em 2012. O facto de a taxa média de transformação 
dos bancos em 2012 rondar os 35% permite-nos extrapolar 
que o volume de activos detidos pelos Bancos rondará o 
equivalente a 14 mil milhões de dólares americanos. 

Por outro lado, a circunstância de o crescimento recente 
da taxa de transformação dos Bancos coincidir com 
o nível mais baixo de stock de títulos públicos, faz-nos 
inferir que o crescimento da taxa de transformação se fez 
fundamentalmente por via do desinvestimento em títulos 
públicos, em consequência da descida das respectivas 
taxas de juro. O que indicia que não se tem verificado 
crescimento significativo das poupanças captadas. Aliás, o 
facto de alguns bancos terem manifestado a intenção de 
emissão de obrigações demonstra alguma necessidade de 

liquidez adicional, que não tem sido possível obter por via de 
operações passivas convencionais.

As constatações anteriores levam-nos à conclusão de que 
a poupança interna não tem sido elástica. Pelo que, se não 
salvaguardarmos outras fontes de poupança, arriscamo-nos 
a ter um mercado de valores mobiliários, sem liquidez, com a 
agravante de que a dispersão dos investidores nacionais por 
outros segmentos de mercado retirará a já relativa liquidez do 
mercado de dívida pública titulada.

Com a crise europeia e a consequente desaceleração da 
economia americana e das economias dos  BRICS23, os 
investidores procuram novas regiões alvo. Com efeito, 
existem aproximadamente 1.300 fundos de investimentos 
especializados em mercados emergentes, onde se 
destacam já fundos dedicados aos mercados africanos, 
como o Morgan Stanley African Investment e o Mercy Asset 
Management Fund.

Face à evidência da necessidade de fontes de investimento 
alternativas (às internas), para a estruturação de um 
mercado de valores mobiliários e derivados sólido, e face 
à oportunidade de existirem investidores estrangeiros com 
recursos financeiros disponíveis para investir em África, 
advogamos uma adequação da Lei Cambial em vigor, que 
permita a participação de investidores não residentes no 
mercado de valores mobiliários e derivados. A dinâmica do 
mercado de valores mobiliários e derivados e a natureza dos 
fluxos financeiros subjacente não se compadecem com a 
imposição de licenciamento prévio dos capitais.

Não ignoramos os perigos que a introdução de investidores 
externos em mercados dinâmicos e consequentemente 
voláteis, como os de valores mobiliários, podem representar 
para a estabilidade cambial. Pelo que recomendamos o 
estudo de outras realidades, como o caso do Brasil, que com 
tributações diferenciadas em função das maturidades dos 
títulos conseguiram desestimular a especulação cambial, via 
mercado de valores mobiliários.

A criação do mecanismo de acesso dos investidores não 
residentes permitiria, adicionalmente, a abertura do mercado 
angolano aos mercados regionais, possibilitando inclusive às 
empresas angolanas estarem cotadas nesses mercados e 
termos empresas da região cotadas em Angola.

No cumprimento das orientações emanadas pela Comissão 
Económica do Conselho de Ministros, a CMC submeterá 
ao executivo uma proposta de política de captação de 
poupança externa para o investimento em Valores Mobiliários 
em Angola, recorrendo aos bons ofícios dos organismos 
atinentes à política cambial.

23 Designação abreviada para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
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“Impõe-se um conjunto de iniciativas que visam 
aumentar o grau de conhecimento do mercado 
de valores mobiliários e dos conceitos e produtos 
a ele associados, com vista a ‘educar’ os 
potenciais investidores e estimular a poupança 
e o investimento.”
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DNo capítulo anterior procuramos apresentar a arquitectura 
base de cada um dos mercados de forma objectiva 
e enumerando o papel que caberá a cada player do 
mercado assumir para que tais mercados sejam criados e 
dinamizados. Esta apresentação foi construída com base 
na identificação e descrição de possíveis cenários de 
actuação, com vista a conferir ao decisor uma visão global 
de cada mercado e a possibilidade de optar por caminhos 
alternativos no âmbito da sua materialização.

Entretanto, à CMC cabe um papel como entidade reguladora 
e supervisora do mercado que importa precisar e clarificar. 
Para tal, apresentaremos uma proposta de actuação da 
CMC, alinhada com o contexto do mercado angolano e 
com o figurino institucional de cada mercado. A mesma foi 
construída numa lógica de domínios, alinhada com o desenho 
orgânico e funcional que se pretende que a CMC assuma no 
quadro da operacionalização deste plano estratégico. Foram 
assim identificados os seguintes domínios: 

• Domínio da Relação Institucional;

• Domínio da Regulação;

• Domínio da Supervisão;

• Domínio da Comunicação Institucional;

• Domínio da Consultoria;

• Domínio Orçamental;

• Domínio da Organização Interna.

6.1 Domínio da Relação 
Institucional
Este domínio reveste-se de especial importância porque 
envolve um conjunto de iniciativas que, se bem-sucedidas, 
irão concorrer indubitavelmente para a operacionalização com 
êxito da Estratégia que se a CMC se propõe levar a cabo.

Esta importância está directamente relacionada com 
o facto de o surgimento, a promoção e a dinamização 

dos diferentes mercados de capitais pressuporem e 
exigirem um diálogo preliminar, contínuo e permanente 
com diferentes instituições nacionais, com destaque para 
aquelas que também exercem a função de reguladoras e/
ou supervisoras.

Importa por isso referir as principais entidades com as 
quais a CMC dialogará numa fase preliminar ao arranque 
de determinado mercado, bem como durante todo o 
processo de monitorização destes mercados. São elas:

• Ministério das Finanças. Com destaque para:

• Unidade de Gestão da Dívida Pública como área 
responsável pela gestão da emissão dos títulos de 
dívida pública; 

• Área dos Impostos, como forma de assegurar a 
neutralidade da política fiscal e evitar a formação de 
bolhas especulativas advenientes de uma eventual 
política de benefícios fiscais para os investidores;

• Direcção de Estudos e Relações Internacionais, para 
tomar conhecimento contínuo do comportamento 
dos principais agregados macroeconómicos e 
orçamentais nacionais e regionais, bem como 
colaborar no processo de estreitamento das relações 
regionais e internacionais neste domínio;

• Área do Orçamento, com vista a percepcionar 
as prioridades do Executivo e a sua estratégia de 
financiamento das despesas públicas orçamentadas. 
A nível micro, e como unidade orçamental do 
MINFIN, à CMC importaria igualmente dialogar no 
sentido de ser construído um orçamento robusto e 
alinhado com o conjunto de iniciativas que a CMC 
tenha programado para cada exercício económico.

• Banco Nacional de Angola. Com destaque para:

• Área de Supervisão, por garantir a supervisão 
prudencial das instituições financeiras que estão sob 
sua alçada (bancos) e que caem igualmente sob 
alçada da supervisão comportamental da CMC a 
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partir do momento em que se tornam elegíveis para 
operar nos mercados de valores mobiliários;

• Área de Mercado de Activos, como área 
responsável pela colocação, gestão da custódia, 
liquidação física e financeira da dívida pública emitida 
pelo Tesouro;

• Área de Estudos Económicos, para a tomada 
de conhecimento da implementação das políticas 
económicas, nomeadamente da política monetária 
nos agregados macroeconómicos;

• Área de Estatística, para a tomada de conhecimento 
dos agregados monetários na economia nacional e 
da posição das contas externas do País;

• Área de Controlo Cambial, para a tomada de 
conhecimento da informação económica de carácter 
cambial e a respectiva perspectiva cambial na 
economia nacional;

• Área de Dívida Externa, para a tomada de 
conhecimento da posição devedora do País 
relativamente ao estrangeiro.

• Unidade de Informação Financeira, como entidade 
responsável por reunir e sistematizar a informação 
relacionada com a actuação dos intervenientes 
do mercado e que possam estar associadas às 
actividades consideradas ilícitas, como é o caso do 
Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao 
Terrorismo. A interacção seria nos dois sentidos – a 
CMC enviaria e receberia da UIF informação relacionada 
com esta matéria. Nota de destaque para o facto 
de a CMC ter criado uma Unidade de Compliance e 
Controlo Interno (UCCI), directamente dependente do 
Presidente do Conselho de Administração, que, entre 
outras responsabilidades, tem a de coordenar todo o 
compliance relativo ao combate ao branqueamento 
de capitais e ao financiamento do terrorismo, sendo, 
portanto, o interlocutor da UIF na CMC. Nesse quadro 
a UCCI já elaborou um plano de implementação de 
medidas, entretanto aprovado pelo CA da CMC.

• Agência de Regulação e Supervisão de Seguros, 
como entidade que supervisiona a actuação das 
seguradoras e fundos de pensões, constituindo-se 
estas últimas investidoras por excelência do mercado 
de valores mobiliários e derivados, dado o volume 
de recursos que costumam acumular fruto da sua 
actividade.

• Procuradoria-Geral da República, dado o seu 

papel na condução da instrução processual em matéria 
criminal e necessidade de observar as características 
e especificidades dos crimes no mercado de valores 
mobiliários e derivados.

• Associações e ordens de peritos (contabilistas, 
auditores, avaliadores imobiliários, etc.), dada a 
necessidade de obtenção do parecer dos seus 
profissionais em muitos dos casos remetidos à CMC e 
que impliquem a sua autorização, o seu licenciamento 
ou a sua supervisão e que por isso mesmo exigem 
a fiabilidade e a confiabilidade destes peritos – e 
logo o crivo e a supervisão das associações que os 
representam.

• Ministério da Economia, no sentido de cooperar 
com vista a identificarem-se sectores estruturantes da 
economia onde seja interessante estimular a criação 
de fundos de investimento.

• Ministério do Interior, na criação de canais de acesso 
à polícia de investigação criminal, para condução de 
processos com indícios criminais e no apuramento e 
obtenção da prova em matéria contravencional.

• Ministério da Justiça, visando garantir a verificação 
notarial e de registo de pessoas singulares, colectivas 
e patrimónios autónomos, assim como a situação 
de imóveis existentes nos patrimónios de fundos de 
investimento e instituições financeiras não bancárias 
ligadas ao mercado de valores mobiliários e derivados.

• Serviços de Inteligência e Segurança de Estado, 
visando assegurar dentro dos limites da lei a partilha 
de informação em prol da investigação e combate aos 
crimes de manipulação de mercado, com destaque 
para os crimes de manipulação em virtude da detenção 
de informação privilegiada (Inside Trading). 

• Ministério das Relações Exteriores, na promoção 
das relações de cooperação com comissões regionais 
e internacionais, com entidades de supervisão e 
regulação dos mercados de capitais e entidades 
governamentais que assegurem o cumprimento da 
justiça nos seus países.

• Instituições internacionais homólogas, por 
forma a aprender com os sucessos e insucessos 
de cada jurisdição, partilhar informação que 
reforce os mecanismos de supervisão prudencial 
e comportamental e visando cooperar para uma 
resolução mais eficiente e bem-sucedida dos casos 
de fraudes transfronteiriças.
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• Organizações regionais e internacionais de 
cooperação, com vista a garantir a harmonização 
dos regulamentos e das práticas nacionais com as 
linhas orientadoras das leis e práticas internacionais 
e assim promover uma interacção e comunicação 
mais eficaz com as instituições homólogas – e obter 
a respeitabilidade internacional associada ao facto 
de estar vinculado a estas organizações/comissões. 
A adesão a organizações como a IOSCO e o CISNA 
constitui bons exemplos deste propósito.

Porque entendemos que a adesão à IOSCO irá conferir 
à CMC uma actuação mais assertiva – na medida em 
que pressupõe o alinhamento prévio com as melhores 
práticas de regulação, supervisão e fiscalização dos 
mercados, assim como permite ao País e aos mercados 
locais elevar da respeitabilidade a nível internacional – é 
dado aqui especial destaque a este processo: aos seus 
pressupostos, aos passos inerentes à sua boa condução 
e aos elementos que importa conhecer e dominar por 
forma a assegurar o objectivo último da adesão.

Nesse sentido, começamos por apresentar a organização, 
a sua composição e a sua missão, para passarmos a 
posteriori para aspectos directamente relacionados aos 
requisitos necessários para que uma Instituição como a 
nossa se torne membro da mesma. 

IOSCO

A IOSCO (International Organization of Securities 
Commissions) ou OICV (Organização Internacional das 
Comissões de Valores) foi criada em 1983 com o objectivo 
de trocar informação relativamente às experiências 
de cada Instituição, promover o desenvolvimento dos 
mercados nacionais e assegurar assistência mútua com 
integridade dos mercados. A Organização, para este efeito, 
encarregou-se de definir os critérios de padronização de 
princípios gerais para os diferentes domínios de regulação 
e supervisão válidas em todas as jurisdições do mundo. 

A IOSCO congrega 203 membros, dos quais 115 membros 
Ordinários, 77 membros afiliados e 11 membros Associados. 
(Dos 203 membros,16 são instituições africanas).  

O registo na IOSCO é considerado de grande relevância, 
pois visa fortalecer as relações profissionais entre as 
instituições e o reforço da capacidade dos reguladores 
para detectar e dissuadir a criminalidade transfronteiriça 
financeira, entre outras.

Princípios da IOSCO 

As acções da IOSCO resultam em acordos Internacionais, 
publicados como “Normas Internacionais” – das quais se 
destacam a Protecção de Investidores, a Garantia de 
Mercados Justos, Eficientes e Transparentes e a Redução 
do Risco Sistémico. Estas normas internacionais são 
promovidas, implementadas e mantidas pela IOSCO com 
base nos seguintes princípios:  

• Princípios Relativos ao Regulador;

• Princípios de Auto-Regulação;

• Princípios para a Execução de Valores Mobiliários; 

• Princípios de Cooperação para o Regulamento;

• Princípios para Emissores;

• Princípios de Contas, Agências de Ratings de Crédito, 
e outras informações de prestadores de serviços;

• Princípios de Organismos de Investimento Colectivo;

• Princípios para os Intermediários do Mercado;

• Princípios para o Mercado Secundário.

Estrutura da IOSCO 

A IOSCO é liderada por um Secretário-geral, dois 
Secretários Executivos e os Comités que estabelecem 
uma codificação uniforme internacionalmente aceite para 
os seus membros.

Existem seis comités, a saber:

Comité de Presidentes: decide as questões 
necessárias para atingir os objectivos da organização, 
através de reuniões anuais.

Comité Executivo: supervisiona as operações e toma 
as decisões necessárias para alcançar os objectivos 
da Organização, incluindo a aprovação do orçamento 
anual e recomendações sobre a admissão de novos 
membros. 

Comités Regionais: encarregados de discutir 
questões específicas regionais, repartidos em: África/ 
Médio Oriente; Região Interamericana; Ásia/Pacífico; 
Europa. 

Comité Técnico: foi criado em Maio de 1987 para 
estudar as principais questões técnicas relacionadas 
aos mercados de valores mobiliários globais. 

Comité dos Mercados Emergentes: – constituído 
pelos membros da IOSCO que regulam os mercados 
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de valores mobiliários emergentes. O seu objectivo 
é promover o desenvolvimento dos mercados 
emergentes, através de troca de informações técnicas, 
da harmonização de regras e padronização de 
procedimentos. 

Comité Consultivo: formado pelas organizações 
auto-reguladoras, tendo por finalidade dar suporte aos 
trabalhos conduzidos pelos demais comités da IOSCO.

Passos para aderir a IOSCO 

I. Segundo os resultados do nosso prévio levantamento, 
entre as três categorias disponíveis para inscrição24, a 
categoria de Membro Ordinário25 apresenta-se como a 
mais adequada para as aspirações da CMC num mercado 
de valores mobiliários globalizado e funcional.

Neste contexto passamos a enumerar os seis requisitos 
básicos para a inscrição da CMC na IOSCO na categoria 
de Membro Ordinário.

1. Declaração, assinada pelo Presidente do Conselho 
de Administração da CMC, declarando que recebeu e 
aceita os regulamentos e resoluções adoptadas pelo 
Presidente do Comité da IOSCO;

2. Pedido de adesão por escrito, dirigido ao Secretário-
-geral da IOSCO, indicando a categoria de membro 
a que a CMC se candidata, acompanhado com 
comprovativo de pagamento da taxa de inscrição de 
€15.000 (Quinze Mil Euros); 

3. Uma breve descrição dos diplomas legais do 
mercado angolano de valores mobiliários, bem 
como dos órgãos que exercem a função de criar 
a regulamentação sobre o mercado de valores 
mobiliários em Angola;

4. Apresentação/tradução para uma das línguas oficiais 
da IOSCO (inglês, português, francês e espanhol) 
da legislação base do mercado nacional de valores 
mobiliários;

5. Resposta ao questionário de alto nível26 incluindo 
informações gerais sobre os mecanismos de regulação 
do mercado angolano de valores mobiliários;

6. Resposta ao Memorando Multilateral de 
Entendimento da IOSCO (MMoU27), concernente a 

consultas, cooperação e troca de informação, sendo 
esta condição fundamental para a aceitação de 
Membros Ordinários.

Próximos passos recomendados a este nível

i.  A duração do processo de adesão varia entre seis meses 
a um ano porque passa por quatro grupos de trabalho28  
da IOSCO e culmina com a assinatura do memorando 
de entendimento na conferência anual realizada pela 
IOSCO. Com a adesão da CMC à IOSCO, a Instituição 
poderá promover e credibilizar a sua imagem no mercado 
financeiro nacional e internacional. Neste âmbito será uma 
mais-valia a adesão da CMC à Organização Internacional 
das Comissões de Valores, tendo em conta o padrão 
internacional de assegurar a integridade dos mercados.

ii. Durante o processo de adesão, a IOSCO recomenda a 
participação em eventos (Fóruns, Palestras e Seminários), 
para esclarecimento das dificuldades que poderão surgir 
durante o preenchimento do questionário, visto que as 
perguntas do mesmo foram elaboradas com base nos 
princípios e objectivos fundamentais da IOSCO.

6.2 Domínio da Regulação
Tendo em conta a definição da organização institucional 
dos mercados, segundo o plano de acção caberá, 
no domínio da regulação, atender em cada fase as 
necessidades normativas que garantam a segurança 
jurídica e a legítima confiança dos investidores no sistema.

Assim sendo, pretende-se assegurar as regras 
necessárias ao funcionamento dos seguintes mercados 
no curto, médio e longo prazo:

• Mercado de Dívida Pública;

• Mercado de Dívida Corporativa;

• Segmento dos Fundos de Investimento;

• Mercado de Acções;

• Mercados de Futuros;

• Outros diplomas de suporte ao mercado.

Visando dar suporte à definição da base jurídica dos 
mercados a serem criados, será fundamental acelerar o 
processo de revisão dos dois diplomas estruturantes do 
nosso sistema financeiro:

24 Membro Ordinário, Membro Associado e Membro Afiliado.
25 Membro Ordinário: é a categoria mais alta de membros. Um membro ordinário passa automaticamente a membro do Comité dos Presidentes da IOSCO e é detentor do 
direito de voto nas reuniões do Comité Executivo. Na categoria de membro ordinário encontramos o registo das Autoridades de países como África do Sul (FSB), Brasil (CVM), 
Portugal (CMVM) e China (CSRC)
26 High Level Questionnaire: É uma ferramenta para avaliar a consistência e os objectivos do sistema de jurisdição dos reguladores.
27 É um instrumento utilizado por reguladores de valores mobiliários para garantir uma regulamentação global eficaz e preservar a fortalecer os mercados de títulos a nível mundial.
28 É um instrumento utilizado por reguladores de valores mobiliários para garantir uma regulamentação global eficaz e preservar a fortalecer os mercados de títulos a nível mundial.
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• A Lei dos Valores Mobiliários (LVM);

• A Lei das Instituições Financeiras (LIF).

Após uma análise inicial da LVM bem como do 
documento, em versão preliminar, que se encontra a ser 
preparado pela comissão de revisão, foram identificadas 
várias questões que levam ao entendimento de que 
é necessário elaborar um novo diploma da LVM, das 
quais se destacam:

• Problemas estruturais, nomeadamente:

• A necessidade de introduzir teor normativo adequado 
ao desenvolvimento do mercado de capitais, de 
forma a acautelar matérias que actualmente não se 
encontram reguladas ou estão reguladas de modo 
incipiente e/ou desactualizado face a esta nova 
realidade (e.g. o regime sancionatório, sociedades 
abertas e ofertas públicas);

• A deslocalização de algum teor normativo para 
diplomas avulsos (tal como o objecto das sociedades 
distribuidoras e corretoras, entretanto definido em 
projecto de regime jurídico autónomo);

• Fragilidade e duplicação de grande parte das 
definições;

• Ausência de um regime basilar para institutos 
relevantes (e.g. ofertas de distribuição de valores 
mobiliários que não acções).

Consequentemente esta profunda reestruturação dos 
valores mobiliários implica reestruturar também o teor 
normativo das instituições financeiras.

Mercado de Dívida Pública

O mercado de dívida pública subdivide-se, como já se 
viu, em dois mercados:

• Mercado primário de dívida pública;

• Mercado secundário de dívida pública.

O mercado primário, ligado a novas emissões, deverá 
estruturar-se a nível regulatório, em:

• Regulamento do Mercado de Dívida Pública, 
destacando-se as seguintes matérias:

• Requisitos a satisfazer pelos operadores de 
mercado;

• Requisitos a satisfazer pelos marketmakers, no 
mercado secundário;

• Ficha Técnica da emissão, contratos e cláusulas padrão;

• Regras para o leilão (lances/propostas); 

• Regras sobre liquidação/compensação física;

• Regras sobre a liquidação/compensação financeira;

• Regras sobre as falhas institucionais (ou de 
contraparte), formas de recuperação;

• Regras sobre as falhas técnicas;

• Regras sobre resolução de conflitos. 

• Normas prudenciais sobre a entidade de custódia de 
títulos públicos, destacando-se as seguintes matérias:

• Regras sobre a estrutura da base de dados das 
emissões de títulos públicos;

• Regras sobre a validação das ordens e respectivas 
quantidades; 

• Regras sobre o registo das operações de reporte 
(repos) e de reporte inverso (reverse repos);

• Regras sobre comunicações ao mercado.

• Regulamento sobre liquidação física, devendo 
destacar o seguinte:

• Procedimentos;

• Estrutura da base de dados das transacções;

• Acessibilidade da CMC à base de dados das 
transacções;

• Relato para o mercado;

• Relato prudencial à CMC.

• Normas prudenciais sobre liquidação financeira, 
devendo destacar o seguinte:

• Procedimentos;

• Contas de suporte das transacções no mercado 
de dívida pública;

• Estruturas das contas margem;

• Relato prudencial à CMC.

O mercado secundário, ligado às transacções dos títulos 
após a colocação em mercado primário, deverá estruturar-
-se a nível regulatório em:

• Regime Jurídico para o Mercado de Dívida Pública

Estabelecimento de regras para o licenciamento dos 
mecanismos de negociação de dívida pública, com 
destaque para o papel de supervisão que deverá recair 
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na CMC, bem como a admissão de membros e o 
funcionamento do mercado.

• Regime Jurídico das Entidades Gestoras dos 
Mercados Regulamentados de Dívida Pública.

Pretende-se desenvolver um instrumento jurídico 
base, que estabeleça as condições de constituição, 
funcionamento e supervisão das entidades encarregues 
da gestão de mecanismos de negociação em mercado 
secundário de títulos públicos. 

• Regulamento do Mercado Secundário da Dívida Pública, 
que deverá envolver, igualmente a entidade gestora do 
mercado regulamentado, com destaque para:

• Regras sobre os requisitos e formalidades para os 
operadores do mercado de dívida pública;

• Regras sobre as cláusulas padrão para as 
transacções de títulos públicos entre os operadores 
do mercado de dívida pública (marketmakers), visando 
a garantia da distribuição dos títulos e os limites das 
transacções entre os referidos operadores;

• Regras sobre as cláusulas padrão para as transacções 
entre os marketmakers, outros operadores do mercado 
de dívida pública e investidores em geral. As referidas 
regras visam garantir maior dinamismo do mercado, o 
alargamento da base de distribuição dos títulos e ainda 
a transparência na formação dos preços.

Mercado de Dívida Corporativa

O mercado de dívida corporativa, ligado à emissão e 
transacção de títulos de dívida por sociedades comerciais, 
tem a sua base legal nos artigos 374.º e 375.º da Lei das 
Sociedades Comerciais. 

• Constituem elementos a ter em conta no regulamento 
sobre a emissão de obrigações:

• Regras sobre o prospecto da emissão, para as 
situações de emissões públicas;

• Regras sobre a ficha técnica da emissão;

• Regras sobre as cláusulas padrão nos contratos de 
tomadas firmes;

• Regras sobre as cláusulas padrão nos contratos de 
colocação das emissões;

• Regras sobre as cláusulas padrão nos contratos de 
marketmakers;

• Regras sobre os requisitos e formalidades para os 

operadores do mercado de dívida corporativa;

• Regras sobre as transacções entre operadores do 
mercado de dívida corporativa e entre estes e os 
investidores.

• Normas prudenciais sobre as entidades de custódia 
de títulos de dívida corporativa, destacando-se as 
seguintes matérias:

• Regras sobre a estrutura da base de dados das 
emissões de títulos de dívida;

• Regras sobre a validação das ordens e respectivas 
quantidades; 

• Regras sobre o registo das emissões com recompra 
(repos) e sobre revenda (reverse repos);

• Regras sobre comunicações ao mercado.

• Normas prudenciais sobre liquidação física, devendo 
destacar o seguinte:

• Procedimentos;

• Estrutura da base de dados das transacções;

• Acessibilidade da CMC à base de dados das 
transacções;

• Relato para o mercado;

• Relato prudencial à CMC.

• Regulamento sobre liquidação financeira, devendo 
destacar o seguinte:

• Procedimentos;

• Contas de suporte das transacções no mercado 
de dívida privada;

• Estruturas das contas margem;

• Relato prudencial à CMC.

Ainda particular atenção será dada aos requisitos dos 
emitentes. A esse propósito será desenvolvido um código de 
boas práticas na governação das sociedades com inclusão 
de princípios voluntariamente assumidos. O referido código, 
embora se insira no domínio da regulação, será desenvolvido 
como um projecto específico, multidisciplinar, mobilizando 
praticamente todos os domínios da CMC.

Para além dos aspectos positivos que terá no 
desenvolvimento do mercado de dívida corporativa, terá 
também efeitos nas seguintes áreas:

• Empresas públicas: tendo em conta o baixo grau 
de aderência dos gestores das empresas públicas 
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aos padrões de reporte financeiro estabelecidos, que 
ficou patente na última cerimónia de homologação dos 
relatórios de contas das empresas públicas, o código 
poderá criar um estímulo adicional para a mudança 
que o sector necessita. A adesão a esta iniciativa, 
pelas empresas públicas, traduzir-se-á em impactos 
significativos na optimização dos recursos públicos.

• Bolsa de Valores: a adopção do código pelas 
sociedades anónimas permitirá a sua assumpção 
como sociedades abertas, possibilitando a 
admissão das suas acções à negociação em Bolsa 
e consequentemente que o mercado de acções se 
torne uma realidade.

Segmento dos Fundos de Investimento

A matéria sobre o licenciamento de fundos de investimento 
tem respaldo no capítulo IX da Lei dos Valores Mobiliários. 
Os artigos 98.º e seguintes tratam dos aspectos básicos 
dos fundos de investimento, em termos de caracterização, 
deixando para regulamentação os aspectos práticos 
sobre a constituição, gestão e supervisão. 

Assim, atendendo à semelhança dos aspectos a regular 
em sede de regime jurídico, a matéria sobre os fundos 
de investimento mobiliário e imobiliário, com ou sem 
personalidade jurídica, assim como sobre as entidades 
gestoras de fundos de investimento devem ser inscritas no 
mesmo diploma, que será denominado por Organismos 
de Investimento Colectivo.

Com efeito, correspondem elementos a considerar no 
regime jurídico dos organismos de investimento colectivo:

• Regras sobre os elementos a constar do regulamento 
constitutivo do fundo;

• Regras sobre o prospecto dos fundos de investimento;

• Regras sobre os procedimentos a seguir pela 
entidade gestora e entidade de custódia das quotas 
do fundo de investimento;

• Regras sobre os procedimentos e deveres dos 
peritos avaliadores e auditores externos;

• Regras e normas prudenciais;

• Alavancagem e contratos de liquidez.

Mercado de Acções

O mercado de acções deverá, nos termos das 

necessidades e maturidade do mercado, atender os 
seguintes aspectos, na regulação:

• Emitentes de acções admitidas à negociação:

• Requisitos relativos aos emitentes;

• Regras sobre ofertas públicas;

• Requisitos relativos aos títulos admitidos à negociação.

• Entidades de custódia de títulos admitidos à negociação:

• Regras prudenciais;

• Regras sobre o relato de informações à CMC; 

• Regras sobre as comunicações ao mercado.

• Bolsa de acções ou mercado de balcão regulamentado:

• Regulamento da bolsa ou do mercado de balcão 
regulamentado;

• Regras sobre a atribuição de assentos na bolsa 
(caso se conclua que é importante para este mercado 
limitar o número de operadores com acesso directo 
à bolsa ou ao mercado de balcão regulamentado);

• Cláusulas padrão, sobre as modalidades de 
transacção em bolsa;

• Cláusulas padrão sobre contratos de liquidez.

• Normas prudenciais das sociedades corretoras de 
valores mobiliários:

• Regras sobre o licenciamento;

• Regras sobre o relato ao mercado;

• Regras sobre o relato prudencial.

• Normas prudenciais para a entidade de liquidação física:

• Regras sobre os procedimentos de  liquidação física;

• Estrutura da base de dados das transacções;

• Regras sobre a acessibilidade da CMC à base de 
dados das transacções;

• Regras sobre o relato para o mercado;

• Regras sobre o relato prudencial.

• Normas prudenciais para a entidade de liquidação 
financeira:

• Regras sobre os procedimentos de liquidação 
financeira;

• Regras sobre a estrutura das contas de suporte;

• Regras sobre as contas margem;
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• Regras sobre o relato prudencial. 

• Regulamento sobre esquemas de garantia dos 
investidores.

Mercado de Futuros

O mercado de futuros tem a importância de estimular o 
desenvolvimento do sector produtivo. Neste contexto, em 
atenção ao princípio da segurança jurídica e da legítima 
confiança dos investidores, constituirão matéria à regular:

• Regulamento das Bolsas de Futuros

• Regras sobre a constituição e registo;

• Regras sobre o regime prudencial para a contraparte 
central;

• Regras sobre limites das posições abertas;

• Regras sobre os requisitos para o licenciamento e 
admissão de operadores de mercado futuro;

• Regras sobre a elaboração de contratos para 
activos subjacentes;

• Regras sobre a liquidação física;

• Regras sobre a liquidação financeira;

• Regras prudenciais.

Outros Diplomas de Suporte ao Mercado

A CMC desenvolverá e actualizará projectos de diplomas  
que darão a maior agilidade à tarefa de supervisão e, por 
outro lado, serão o suporte dos mercados apresentados: 

• Revisão do Estatuto Orgânico da CMC;

• Contravenções no mercado de valores mobiliários 
e derivados ou, alternativamente, código de sanções 
para o sistema financeiro, em colaboração com outros 
reguladores e supervisores;

• Branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo;

• Registo de auditores;

• Registo de peritos avaliadores;

• Sociedades gestoras de fundos de investimento;

• Sociedades distribuidoras de valores mobiliários;

• Sociedades abertas;

• Sociedades de investimento;

• Sociedades e fundos de capital de risco;

• Sociedades gestoras de participações sociais;

• Valores mobiliários;

• Ofertas públicas.

O Estatuto Orgânico da CMC – aprovado antes da Lei n.º 
12/05, de 23 de Setembro (Lei dos Valores Mobiliários) e 
da nova Constituição da República de Angola, pelo Decreto 
n.º 9/05, de 18 de Março – fundamenta a necessidade de 
proceder aos ajustamentos decorrentes da aprovação dos 
referidos instrumentos e assegurar o cumprimento das novas 
orientações constantes dos princípios para a regulação de 
valores mobiliários da IOSCO e do Comité de Basileia.

A revisão do estatuto orgânico da CMC pretende alterar a 
estrutura orgânica, visando a sua adaptação às necessidades 
actuais do mercado de valores mobiliários e derivados. 
Assim, cria-se uma estrutura que – embora obedecendo 
à estrutura básica constante do diploma primitivo – torne 
a Instituição mais flexível face às mudanças constantes do 
mercado e mais apta a acompanhar a inovação financeira. 

O diploma referente às contravenções no mercado de valores 
mobiliários e derivados visa dar suporte legal à aplicação de 
sanções contravencionais, em caso de violação das normas 
regulamentares aprovadas, fundamentalmente ao nível dos 
emitentes e investidores. O presente instrumento deverá ser 
aprovado por decreto presidencial.

O desenvolvimento equilibrado e sustentado do mercado 
de valores mobiliários e derivados deverá pautar-se pelo 
princípio da neutralidade fiscal, por forma a evitar que se 
estabeleçam estímulos fiscais que: (i) possam levar bancos 
e grandes investidores organizados a tomar posições de 
arbitragem; (ii) criem rapidamente bolhas especulativas 
com impactos negativos sobre os pequenos aforradores.

A recente aprovação da Lei n.º 34/11 de 12 de Dezembro 
(Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do 
Financiamento do Terrorismo) atribui às instituições 
financeiras não bancárias a qualidade de entidades sujeitas, 
criando na CMC a responsabilidade de supervisionar, tendo 
em conta a referida matéria. Com efeito, a CMC deverá 
– através do regulamento sobre as medidas de controlo 
interno e compliance a cumprir pelas referidas entidades – 
criar disposições que permitam fazer cumprir a Lei.

A actividade de auditoria no mercado de valores mobiliários 
e derivados visa dar suporte à manutenção da legítima 
confiança dos investidores. Por outro lado, auxilia a 
supervisão na tomada de decisão e orienta as decisões de 
investimento, garantindo a veracidade e fiabilidade dos relatos 
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financeiros. Assim sendo, será elaborado um regulamento 
da CMC sobre o registo e acompanhamento dos auditores.

Os fundos de investimento, enquanto instrumentos de 
captação de poupanças do público em geral, podem 
canalizar os seus investimentos para aplicação no sector 
imobiliário. Com efeito, visando uniformizar critérios de 
avaliação e criar entidades especialistas em avaliação 
imobiliária, serão desenvolvidas normas prudenciais para 
o registo de peritos avaliadores imobiliários.

Na sequência da aprovação do regulamento dos fundos 
de investimento, será necessário fixar a disciplina 
regulamentar das entidades gestoras de fundos de 
investimento. Assim, a CMC desenvolverá normas 
prudenciais aplicáveis às sociedades gestoras de fundos 
de investimento e aos corretores, por forma a garantir um 
quadro normativo consistente. 

As sociedades distribuidoras de valores mobiliários são 
entidades de intermediação financeira, distinguindo-se 
das sociedades corretoras pela susceptibilidade de terem 
carteira própria de valores mobiliários e não poderem 
operar directamente em bolsa. Deste modo, a CMC 
emitirá as normas técnicas necessárias à sua constituição 
e funcionamento.

As sociedades abertas correspondem a uma categoria 
especial, dentro das sociedades anónimas. Trata-se 
de entidades que têm valores mobiliários emitidos junto 
ao público, através de oferta pública. Será produzido o 
respectivo regulamento, com a finalidade de estabelecer 
as regras necessárias sobre as informações ao mercado, 
prestação de contas e relacionamento com a CMC.

As sociedades de investimento desempenham um papel 
importante no estímulo ao desenvolvimento do mercado 
de valores mobiliários e derivados, porquanto realizam 
aplicações de recursos a médio e longo prazo. Visando 
regular a actividade por estas desenvolvidas, a CMC deverá 
aprovar um regulamento específico, tutelando as relações 
com o mercado.

Os fundos e sociedades de capital de risco fundamentam 
o surgimento das pequenas e médias empresas, 
fomentando o seu crescimento, melhorando a gestão, 
potenciando os sectores com o grau de projecção na 
esfera económica nacional, visando o seu lançamento no 
mercado de valores mobiliários e derivados. Assim sendo, 
o Executivo produzirá as normas necessárias a introdução 
dos referidos instrumentos de apoio as empresas, no 
sistema financeiro nacional.

As sociedades gestoras de participações sociais são 

instituições financeiras não bancárias, como tal sujeitas à 
regulação e supervisão da CMC. Neste sentido, dado o 
aumento dos pedidos para constituição e funcionamento 
destas instituições, a CMC deverá produzir o respectivo 
regulamento, fixando as regras necessárias ao seu 
funcionamento.

A especificidade das matérias relacionadas com valores 
mobiliários exige que a aprovação dos instrumentos que 
as regulam seja feita por Decreto Presidencial.

As ofertas públicas por seu turno, pelo facto de serem dirigidas 
ao público em geral, merecerão um tratamento regulatório 
específico, para a salvaguarda da segurança jurídica e da 
legítima confiança dos investidores. Pretende-se no referido 
instrumento assegurar a padronização do prospecto, a 
divulgação de anúncios públicos e a publicidade sobre o 
lançamento de ofertas públicas ao mercado.

Factores Críticos de Sucesso

A estruturação e desenvolvimento da regulação deverá 
assentar numa base que possibilite o desenvolvimento 
sustentado dos mercados identificados e a paulatina 
implementação da estratégia. 

Neste contexto, o alinhamento das orientações do 
Executivo com as capacidades internas da CMC e com 
o estágio de desenvolvimento do sistema financeiro 
funcional constituem factores determinantes para o 
sucesso do plano de implementação das normas de 
suporte a estratégia.

Assim sendo, constituem factores críticos de sucesso da 
implementação da regulação nos termos apresentados:

• Alinhamento das opções normativas com a visão 
do Executivo sobre as etapas de desenvolvimento do 
mercado de valores mobiliários e derivados; 

• Entendimento dos desígnios internacionais actuais, 
em matéria de regulação financeira e protecção dos 
mercados, tendo em conta a participação de Angola 
nas instituições multilaterais internacionais (IOSCO, 
ANNA, CISNA);

• Recursos humanos em número e qualidade suficiente, 
com valências em matéria de regulação e produção 
normativa;

• Agilidade processual na aprovação e publicação dos 
diplomas legais e reguladores dos mercados identificados.

O alinhamento das opções normativas com a visão 
do Executivo sobre as etapas de desenvolvimento do 
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mercado de valores mobiliários e derivados constitui 
factor determinante para concretização dos objectivos 
normativos. Com efeito, a aprovação dos regulamentos e 
demais instrumentos legais depende da visão estratégica 
do Executivo para o mercado de valores mobiliários e 
derivados, em cada um dos estágios de desenvolvimento.

O entendimento dos desígnios internacionais actuais, em 
matéria de regulação financeira e protecção dos mercados, 
tendo em conta a participação de Angola nas instituições 
multilaterais internacionais (IOSCO, ANNA, CISNA), 
corresponde a um dos principais factores críticos de 

sucesso da estratégia regulatória. A razão prende-se com 
a necessidade de a CMC adoptar internamente normas 
legais e regulamentares, que se ajustem aos princípios 
e normas internacionais de protecção dos investidores e 
do mercado, sem os quais a participação do País nos 
referidos fóruns estará, à partida, comprometida.

O desenvolvimento da estratégia de regulamentação e 
regulação dos mercados dependerá da existência de 
recursos humanos em número e qualidades suficientes, 
com valências em matéria de regulação e produção 
normativa ao nível dos mercados financeiros. Deverá 

Cronogramas Indicativos de Implementação

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Legislação Base

Revisão LIF

Revisão LVM

Regulação por Mercado

Mercado da Dívida Pública

Mercado da Dívida Corporativa

Fundos de Investimento

Mercado da Acções e Equiparáveis

Mercado de Futuros

trimestres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Outros Regulamentos

Contravenções no Mercado de Capitais

Estatuto Fiscal para o Mercado de Capitais
Branqueamento de Capitais
e Financiamento ao Terrorismo
Registo de Auditores

Registo de Peritos Avaliadores

Sociedades Distribuidoras e Correctoras

Sociedades Abertas

Sociedades de Investimento

Sociedades e Fundos de Capital de Risco
Sociedades Gestoras
de Participações Sociais
Valores Mobiliários

Ofertas Públicas

trimestres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Período de Implementação / Operacionalização
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existir massa crítica – ao nível dos recursos humanos do 
órgão regulador – para assegurar a produção consistente 
e atempada dos diplomas legais e regulamentares que se 
pretende aprovar.

A aplicação consistente da estratégia dependerá, ainda, 
da agilidade na apresentação, discussão, rectificação 
e aprovação das normas produzidas. Trata-se de fixar 
mecanismos que permitam criar fluidez na tomada de decisão 
do Executivo, da Assembleia Nacional e da CMC, em função 
das competências de cada entidade a nível legislativo.

6.3 Domínio da Supervisão
O domínio da supervisão fundamenta-se na necessidade 
de adopção de mecanismos visando o acompanhamento 
das instituições financeiras e da verificação da autenticidade 
e existência dos valores mobiliários admitidos à negociação. 
Neste contexto, será desenvolvido um programa de 
inspecção e compliance, nos termos definidos pelos 
princípios da IOSCO, para a supervisão das instituições 
financeiras não bancárias ligadas ao mercado de valores 
mobiliários e derivados.

A supervisão deverá basear-se no modelo prudencial 
(risk based) que tem como focus os processos e 
procedimentos das instituições financeiras, em detrimento 
das suas operações singulares, onde o acompanhamento 
é baseado em: 

• Métodos de governação adoptados; 

• Sistemas de controlo interno instalados; 

• Política em matéria de risco e gestão do perfil de risco; 

• Requisitos para o funcionamento que reduzam os 
riscos operacionais; 

• Capitais próprios adequados às actividades 
empreendidas. 

Por outro lado, e em complemento, a supervisão a 
realizar deverá observar igualmente o comportamento 
das instituições financeiras na sua actuação no mercado 
(supervisão comportamental).

Será, para o efeito, desenvolvido um Manual de Supervisão 
de Instituições Financeiras Não Bancárias, tendo como 
objectivo a criação de acompanhamento, fiscalização 
e supervisão das referidas instituições. Assim sendo, o 
referido Manual descreverá as práticas e procedimentos 
a adoptar pela Comissão do Mercado de Capitais na sua 
actividade de supervisão dos emitentes, dos fundos de 
investimento e das instituições financeiras.

Traduzir-se-á, na verdade, na materialização dos objectivos 
da supervisão, já vertidos no actual diploma disciplinador dos 
valores mobiliários e instrumentos financeiros. Deste modo, 
a elaboração do Manual tem como elementos a considerar:

• Protecção do investidor;

• Eficiência e regularidade do funcionamento dos 
mercados de capitais;

• Controlo de informação;

• Prevenção e repressão de actuações ilícitas;

• Prevenção do risco sistémico;

• Independência perante quaisquer entidades sujeitas 
ou não à supervisão da CMC.

O Manual pretenderá englobar duas fases fundamentais:

• A priori;

• A posteriori.

Assim sendo, na fase a priori ter-se-á em conta a 
concessão de registos e de autorizações de que depende 
o exercício de actividades profissionais no âmbito mobiliário 
– por parte de intermediários financeiros, auditores, 
sociedades gestoras de mercados ou sistemas, fundos de 
investimento, sociedades de notação de risco, sociedades 
de titularização de créditos – ou na verificação prévia de 
informação a ser dirigida ao público, nomeadamente na 
aprovação prévia de prospectos e de publicidade.

Por outro lado, na fase a posteriori pretende-se desenvolver 
formas de acompanhamento dos actos praticados 
pelos operadores, para detecção e perseguição de 
irregularidades ou de ilegalidades.

Supervisão Prudencial

A supervisão prudencial (risk-based supervision) tem 
como principais objectivos:

• Estabelecer eficientemente os perfis de risco dos 
intermediários financeiros e o seu possível impacto no 
sistema financeiro (perfil de risco ex post);

• Percepcionar com clareza aquilo que os intermediários 
financeiros entendem ser (perfil de risco ex ante): (i) a 
sua perda máxima tolerável; (ii) a sua política face ao 
risco; (iii) a governação e o sistema de controlo interno 
adequados a essa política face ao risco e a essa perda 
máxima tolerável; (iv) os capitais próprios adequados, 
quer à política face ao risco, quer ao risco a que a 
Instituição se encontra efectivamente exposta;
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• Ajustar o escopo e nível de acompanhamento ao grau 
exposição de risco;

• Melhor uso dos recursos utilizados no processo de 
supervisão;

• Implementar uma metodologia proactiva; 

• Promover a confiança no sistema financeiro.

A supervisão prudencial envolve a integração de 
vários processos e procedimentos, o mesmo inclui o 
licenciamento, o acompanhamento directo (on site) e 
indirecto (off site) dos intermediários financeiros.

Licenciamento

No acto de licenciamento é verificado se as entidades 
promotoras da constituição de sociedades de 
intermediação financeira cumpriram todos os preceitos 
legais e regulamentares. Neste processo está incluída a 
autorização para constituição e o registo da Instituição 
financeira, a avaliação da capacidade dos accionistas e 
a apresentação do estudo de viabilidade económica dos 
proponentes, dentre outros requisitos. 

Neste contexto, após o levantamento de todos os 
processos pendentes na CMC, os mesmos serão objecto 
de análise e actualização, para posterior autorização e 
licenciamento. 

Acompanhamento Indirecto

Findo o processo de licenciamento, a supervisão deverá 
ser dotada de meios materiais e humanos e dos métodos 
adequados ao acompanhamento das instituições 
financeiras registadas. O acompanhamento indirecto será 
realizado à distância, mediante a análise de informações 
e dados submetidos pelos intermediários financeiros, 
devendo cada Instituição ser acompanhada por, no 
mínimo, um técnico. 

Serão produzidos relatórios com diferentes periodicidades 
que permitem avaliar a situação patrimonial e de 
exposição ao risco, bem como monitorar o cumprimento 
da regulamentação por parte dos diferentes intermediários 
financeiros, informação importante para os elementos 
afectos à supervisão directa e por isso passível de ser 
publicada no site oficial da CMC. 

Constituem, assim, elementos de referência para o 
acompanhamento indirecto, ao nível dos controlos 
internos:

• Os procedimentos operacionais internos;

• A recolha, o registo e o tratamento da informação, 
incluindo a informação divulgada;

• A conservação dos documentos de suporte da 
informação registada;

• A recolha, o registo e o tratamento dos movimentos 
de tesouraria;

• A recolha, o registo e o tratamento das perdas 
incorridas por efeito de riscos que se concretizarem;

• As áreas vulneráveis a conflitos de interesses;

• A identificação e correcção das falhas no cumprimento 
das normas legais e das regras prudenciais em vigor.

Acompanhamento Directo

O acompanhamento directo será realizado após 
a verificação dos dados observados em sede de 
supervisão indirecta. Será, portanto, estabelecido um 
plano de inspecções, definido de acordo com o tipo de 
informações recolhidas previamente, que englobará o 
escopo da mesma, o exame on site e a elaboração do 
relatório com as respectivas recomendações.

As acções de supervisão serão levadas a cabo nas 
instalações dos intermediários financeiros, tendo como 
propósito verificar a conformidade dos intermediários 
financeiros aos diferentes regulamentos e normas a que 
os mesmos estão sujeitos, avaliar os seus procedimentos 
internos e os seus sistemas, validar a informação que é 
disponibilizada à CMC e determinar a posição financeira 
da Instituição. 

Com efeito, as acções de acompanhamento directo 
deverão, de entre outras situações, verificar se a Instituição 
financeira observa o seguinte:

• Procede à identificação completa das suas 
contrapartes;

• Regista essas identidades;

• Mantém estes registos em boa ordem, para que 
possam ser facilmente consultados pela CMC;

• Regista as operações que empreenda sob 
designações que ocultem a verdadeira identidade da 
contraparte ou que possam gerar confusão;

• Respeita os princípios da veracidade, da clareza, da 
suficiência de informação e da comparabilidade nas 
condições que oferece, por escrito ou verbalmente.

64



Supervisão Comportamental

A supervisão comportamental será direccionada ao 
acompanhamento e fiscalização do comportamento 
das instituições relativamente aos mercados e aos 
consumidores. Pretende-se assim assegurar o 
cumprimento das normas de conduta, dos deveres de 
informação, publicidade, conflitos de interesse e medidas 
de organização interna de cada uma das instituições a 
operar no mercado.

Objectivamente, a CMC deverá garantir a protecção dos 
investidores, a transparência (na actuação das entidades, 
na formação dos preços, na informação a prestar, etc.), 
a regularidade do funcionamento dos mercados e das 
instituições.

O foco da supervisão comportamental será a constatação 
in loco do cumprimento de regras de conduta e de boa 
governação das instituições, fundamentais para a garantia 
da legítima confiança dos investidores e segurança 
jurídica. Assim sendo, serão coordenadas equipas de 
inspecção directa às instituições financeiras, com uma 
visão multidisciplinar (Auditores, Economistas, Informáticos 
e Juristas).

Tendo em conta a dimensão actual e influência dos 
sistemas informáticos no desenvolvimento dos mercados, 
será dada grande relevância à supervisão e registo 
de ordens e mensagens informáticas, com relevância 
para o acompanhamento do mercado e a detecção de 
operações ilícitas que possam desestabilizar o mercado.

Será, igualmente, objecto de acompanhamento directo a 
implementação dos sistemas de governo das instituições 
financeiras, fixando e verificando a execução de métodos 
e processos de trabalho, com o objectivo de educar 
e aprimorar as melhores práticas ao nível da gestão 
societária.  

Atendendo às recomendações das organizações 
internacionais, em matéria de conformidade e de combate 
ao branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo, a CMC ao nível da supervisão comportamental 
desenvolverá mecanismos visando a protecção das 
instituições financeiras não bancárias contra o risco de 
compliance, impondo a criação de estruturas internas 
independentes que, a todo o tempo, assegurem o 
respeito por:

• Leis: aderência e cumprimento;

• Princípios éticos e normas de conduta: existência e 
observância;

• Regulamentos e normas: implementação, aderência 
e actualização;

• Procedimentos e controles internos: existência e 
observância;

• Sistema de informações: implementação e 
funcionalidade;

• Planos de contingência: implementação e efectividade 
por meio de testes periódicos;

• Segregação de funções: adequada implementação, 
visando a mitigação do conflito de interesses;

• Relatórios sobre controlos internos;

• Programa de compliance: existência e monitorização.

Factores Críticos de Sucesso:

Na visão existente, a nível global, da organização dos 
sistemas de supervisão dos ordenamentos jurídico- 
-financeiros, Angola adoptou a supervisão especializada, 
enquanto modelo, patente na lei n.º 13/05, de 30 de 
Setembro (Lei das Instituições Financeiras). Neste contexto, 
cabendo à CMC, no geral, a supervisão do mercado de 
valores mobiliários e derivados, importará identificar os 
factores críticos de sucesso, para a implementação do 
modelo de supervisão.

Assim, tendo em conta a necessidade de implantar a 
supervisão prudencial e comportamental das instituições 
financeiras não bancárias, ligadas ao mercado de valores 
mobiliários e derivados, constituirão factores críticos de 
sucesso, os seguintes:

• Aproximação da CMC aos supervisionados;

• Reestruturação interna da CMC, tornando a estrutura 
orgânica mais eficiente e eficaz;

• Recursos humanos capazes de dar resposta às 
necessidades de intervenção;

• Mecanismos de articulação entre a CMC, BNA, ISSA 
e Procuradoria-Geral da República.

A criação de um sistema de supervisão eficaz para 
o mercado de valores mobiliários e derivados deve 
obedecer a uma política de aproximação entre a CMC e 
as entidades sujeitas à sua supervisão. Tal entendimento 
permitirá conhecer melhor o negócio, as necessidades e 
actuações das instituições, permitindo a pronta intervenção 
da CMC nas situações de menor transparência.

A organização interna da CMC, fruto da realidade actual, 
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não obedece à necessidade de adesão aos princípios e 
objectivos das organizações internacionais em matéria 
de regulação e supervisão dos mercados. Sendo assim, 
a área de supervisão deverá ser autonomizada, criando 
condições para um acompanhamento imparcial e mais 
eficaz das instituições financeiras não bancárias sob tutela 
da CMC.

A implementação de uma estratégia eficiente de supervisão 
do mercado de valores mobiliários e derivados deve ser 
alicerçada em recursos humanos capazes de dar resposta 
às necessidades de intervenção da CMC, visando 
garantir a legítima confiança dos investidores. Neste 
contexto, será crítica a fixação do perfil do trabalhador da 
supervisão, devendo o recrutamento obedecer a critérios 
de competência técnica e experiência comprovada na 
função.

A articulação da supervisão nos três pilares do sistema 
financeiro nacional constitui factor determinante e 
condição sine qua non para o sucesso da estratégia de 
actuação da supervisão. Com efeito, o conceito de banca 
universal consagrado no nosso sistema jurídico – e a 
susceptibilidade dos bancos comerciais poderem operar 

no mercado de valores mobiliários e derivados, através 
da colocação de valores mobiliários e da utilização de 
outros veículos de captação de poupanças e de gestão 
de participações sociais, noutras instituições – poderá 
colocar desafios importantes à supervisão.

Por outro lado, é fundamental o acompanhamento da 
migração de fundos de um mercado para o outro, tanto 
dos fundos provenientes da actividade seguradora, como 
dos fundos provenientes da intermediação bancária. 
Neste contexto, é factor crítico de sucesso a criação de 
mecanismos que facilitem a troca de informações e a 
supervisão horizontal de todo o sistema financeiro. 

O processo de supervisão susceptível de originar uma 
intervenção contravencional e/ou penal, em regra, 
culmina com a intervenção das autoridades judiciais e da 
Procuradoria-Geral da República, em sede de acusação 
criminal e enquanto organismo titular da acção. Com 
efeito, a colaboração, ao nível da investigação e obtenção 
de prova, dada a especialidade das matérias, bem como 
a construção da acusação, serão factores críticos para 
maior agilidade na condução e conclusão dos processos. 

Cronograma Indicativo de Implementação:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

SUPERVISÃO

Licenciamento (Autorização e Registo)

Supervisão Prudencial

• Directa (criação de equipas de inspecção)

• Indirecta

Supervisão Comportamental

trimestres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Período de Funcionamento

Iniciativa sem data de Término
Data de Arranque
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6.4. Domínio da Comunicação 
Institucional

Objectivo Central:

Sendo do conhecimento do Conselho de Administração 
que são enormes as expectativas do mercado e da 
sociedade em geral relativamente aos passos a serem 
dados pela Instituição, na sequência da sua nomeação, 
e uma vez que ainda persistem dúvidas e zonas cinzentas 
sobre as fronteiras, afinidades e sinergias entre a 
Comissão do Mercado de Capitais e a Bolsa de Valores e 
Derivativos de Angola, sentimos necessidade de clarificar 
a actuação de ambas instituições e nivelar as expectativas 
dos agentes via divulgação conservadora, coerente, 
contínua e concisa do espectro de actuação da CMC e 
dos passos que pretende dar, sem descurar o seu papel 
de agente educador do mercado e dos investidores.

Tal como acontece na generalidade dos países em 
desenvolvimento e enquanto dura o processo de 
estabelecimento e maturação do mercado de valores 
mobiliários e derivados, é comum ser-se confrontado 
com agentes económicos carentes de informação e 
de conhecimentos básicos sobre o funcionamento 
dos mercados, as características dos produtos neles 
transaccionáveis, os regimes de funcionamento das 
diversas entidades que nele actuam, bem como as 
grandes linhas gerais que caracterizam os quadros legais 
e regulamentares que os suportam.

Face a isto, entendemos relevante traçar e levar a cabo, 
em parceria com instituições de ensino, entidades 
congéneres nacionais e internacionais e outras instituições 
do mercado local, um projecto de literacia financeira de 
dimensão nacional e transversal aos diversos níveis de 
escolaridade e segmentos de actividade.

O referido projecto, embora se insira no domínio da 
comunicação institucional, será desenvolvido como 
um projecto específico e multidisciplinar, mobilizando 
praticamente todos os domínios da CMC.

O mesmo contará com um conjunto de iniciativas, umas 
mais pontuais e outras de cariz estrutural, que deverão 
envolver um maior número de pessoas e pelo mesmo 
motivo gerar um maior impacto sobre a vida dos seus 
destinatários via um maior e melhor domínio da informação 
referente aos temas que ao mercado de valores mobiliários 
dizem respeito. São elas:

• Criação de uma Instituição de apoio à formação

Para a existência de um mercado de mercado de valores 
mobiliários e derivados é necessário que, para além de um 
quadro legal bem definido e de uma infra-estrutura apropriada, 
os agentes económicos tenham conhecimento adequado 
da sua forma de operação, das suas características, das 
obrigações e aspectos legais a que devem sujeitar-se e dos 
riscos e oportunidades envolvidos. 

Nesse sentido, preconiza-se a criação de uma Instituição 
de formação voltada para o mercado de valores mobiliários 
e derivados, pois esta iniciativa certamente irá potencializar 
o efeito de outras acções já implementadas, ou em fase 
de implementação, no âmbito da estratégia de promoção 
e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários e 
derivados.

Vocacionada para a formação dos agentes económicos 
que se revelarão essenciais para o sucesso do mercado 
angolano de valores mobiliários e derivados, esta Instituição 
não tem de ter, necessariamente, personalidade jurídica 
autónoma. 

• Centro de Documentação e Investigação

Capaz de dotar os quadros do volume e qualidade de 
informação necessária aos processos de concepção e 
decisão.

• Conferências/Seminários

Com temas de actualidade económica e/ou formações 
sobre conceitos relacionados com o mercado de valores 
mobiliários e derivados.

Elementos da Estratégia de Comunicação:

• Identidade/Renovação da Marca: renovação da 
logomarca da CMC sem romper com o património 
identitário já adquirido pela mesma.

• Modernização da Página de Internet: renovação e 
optimização do site institucional, com recurso a uma 
arquitectura simples e sóbria.

• Comunicação Institucional Externa: campanhas 
informativas e participação em eventos de divulgação 
da missão da CMC no mercado.

• Comunicação Institucional Interna: iniciativas de 
reforço da identidade e do compromisso institucional.

• Programa de Literacia Financeira: que deverá prever 
um conjunto de iniciativas que visam aumentar o grau 
de conhecimento do mercado de valores mobiliários 
e dos conceitos e produtos a ele associados, com 
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vista a “educar” os potenciais investidores e estimular a 
poupança e o investimento.

Factores Críticos de Sucesso:

A implementação bem-sucedida da estratégia exige a 
criação de um conjunto de condições preliminares, que 
concorrem para a prossecução das tarefas associadas a 
cada um dos objectivos/metas acima propostas. São elas:

• Reforço e formação da equipa afecta a este domínio;

• Contratação de agência de comunicação para 
renovação da marca e concepção das campanhas;

• Contratação de gráfica para a produção do material 

estacionário e outros materiais relacionados com as 
campanhas;

• Contratação de uma agência para implementação do 
serviço de callcenter (de apoio ao investidor);

• Contratação de fornecedor a nível de sistemas de 
informação para criação e gestão das soluções de 
internet e intranet;

• Identificação de parceiros nos media e celebração de 
protocolos de colaboração;

• Contratação de assessoria para apoio na interacção 
com os meios de comunicação social, na promoção 
de palestras e eventos e no desenho e materialização 
do programa de literacia financeira.

Cronograma Indicativo de Implementação

Janeiro Fevereiro Março Abril2013 Maio Junho Agosto SetembroJulho

Renovação da Marca

Modernização da Página de Internet

Comunicação Externa

Comunicação Interna

• Campanha Institucional

• Campanha Didáctica

• Aplicativos Informativos

• Palestras e Eventos

• Reforço do Compromisso Institucional

semanas 2 9 2316 1 7 21 2814 4 11 25 218 9 16 3023 6 13 2720 3 10 17 124 8 15 22 529 12 19 26 10 243 17

Período de Implementação / Operacionalização

Continua no ano seguinte

Iniciativa sem data de Término

Recomeça /Inicia no ano seguinte
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6.5 Domínio da Consultoria
Com vista a assegurar a produção de material regulatório 
de qualidade e a prestação de serviços de supervisão 
e outros, eficientes e eficazes, pretendemos recorrer a 
consultores especializados, com know-how e experiência 
em mercado de valores mobiliários e derivados.

A identificação e contratação desta consultoria atenderia 
assim a critérios de selecção rigorosos, devendo as 
diferentes soluções apresentadas e os serviços prestados 
serem construídos maioritariamente com o envolvimento 
do quadro de pessoal da CMC, que tomaria contacto 
com as técnicas utilizadas para desenvolver a solução e 
estaria em condições de as replicar sempre que tal fosse 
necessário.

Por este motivo, pretendemos privilegiar consultores que 
tenham disponibilidade para se deslocar a Angola e que 
estejam dispostos a permanecer no País tempo suficiente 
que assegure esta passagem de conhecimento.

Sem prejuízo do que venha a ser identificado nos planos 
de acção anuais específicos por unidade orgânica, 
importa desde já referir que foram identificadas como áreas 
passíveis de envolvimento do trabalho dos consultores 
externos, as seguintes:

• Regulação: desenho das leis, regulamentos e 
normas prudenciais;

• Supervisão: concepção do modelo de supervisão, 
nomeadamente dos procedimentos a adoptar, da 
informação a solicitar e dos mecanismos a lançar/
implementar no âmbito da supervisão prudencial e 
comportamental;

• Comunicação: construção dos elementos que 
concorrem para a materialização da estratégia de 
comunicação definida;

• Organização Interna: criando as bases funcionais 
e estruturais de funcionamento da Comissão do 
Mercado de Capitais, fornecendo as ferramentas 
– informáticas ou outras – que concorram para a 
definição e optimização dos processos dentro da 
Instituição, para uma eficiente gestão do pessoal e dos 
recursos financeiros da Instituição.

Constituem factores críticos de sucesso deste domínio 
o entendimento do Executivo sobre a prioridade e 
oportunidade para o recurso à consultoria externa e a 
alocação adequada do orçamento da CMC para este fim.

6.6 Domínio Orçamental
Pressuposto de Construção de um Orçamento robusto e 
suficiente:

A materialização da Estratégia da CMC, nos diversos 
domínios, pressupõe a elaboração e aprovação de 
orçamentos robustos e suficientes, alinhados à estratégia 
da CMC, e que permita à Instituição actuar nas diversas 
frentes em que se predispõe actuar, reestruturando-se 
internamente e contribuindo para a organização, regulação 
e dinamização do mercado de valores mobiliários e de 
derivados.

O orçamento da CMC para 2014, assim como os 
orçamentos subsequentes deverão conter valores 
adequados à implementação da sua estratégia de 
actuação para o período 2013-2017. 

6.7 Domínio da Organização 
Interna

Os objectivos centrais no domínio da Organização Interna, 
são:

• Dotar a CMC de uma estrutura orgânica e funcional 
que permita o cabal cumprimento da sua missão de 
regulação, supervisão, fiscalização e promoção do 
mercado de valores mobiliários e derivados;

• Tornar a CMC mais ágil e operante, tornando-a numa 
estrutura ainda mais profissional e competente;

• O alinhamento da CMC com as orientações 
constantes dos objectivos e princípios para a regulação 
de valores mobiliários estabelecidos por instituições 
regionais e internacionais como a CISNA e a IOSCO;

• Dotar a CMC de um quadro de técnicos competentes, 
motivados e imbuídos de um espírito de trabalho e 
postura profissional adequados ao funcionário de um 
Órgão de Regulação e Supervisão.

A organização interna abarca os seguintes 
domínios:

6.7.1. Estrutura Orgânica
A reorganização da estrutura orgânica visa tornar a CMC 
mais eficientes e funcional alinhando-a com os objectivos 
e estratégias definidas nas suas linhas de orientação 
estratégica. A mesma será efectuada adequando os 
órgãos de estrutura à missão e visão da CMC.
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A reorganização da estrutura orgânica incidirá 
sobre as seguintes áreas:

• Administrativa;

• Regulação;

• Informação e Protecção do Investidor;

• Fiscalização;

• Estudos e Cooperação;

• Auditoria e Controlo Interno

• Compliance;

• Contabilidade e Auditoria;

• Organização e Planeamento;

• Auditoria Interna;

6.7.2. Estrutura Funcional
A nível funcional, o processo de reorganização visa dotar 
as estruturas da CMC de competências alinhadas com o 
princípio da especialização por funções, i.e., o princípio da 
separação, da distinção e especialização das tarefas por 
funcionários e por unidades orgânicas. Esta especialização 
abarca a separação entre funções operacionais (de 
missão) e funções de apoio. As funções serão agrupadas 
pelo seu grau de exigência e complexidade, permitindo 
que os funcionários as possam exercer na medida da sua 
formação e competências. As funções de gestão são a 
componente autónoma de progressão na carreira, que 
são exercidas em comissão de serviço.

Funções propostas no âmbito da reorganização 
funcional:

• Gestão;

• Assessoria Técnica;

• Técnicas;

• Suporte;

• Apoio;

• Auxiliares.

6.7.3. Recursos Humanos
No que diz respeito à reorganização do quadro de pessoal, 
o principal objectivo é o de dotar a CMC de um quadro 
de técnicos competentes, motivados e imbuídos de 
espírito e cultura de trabalho, postura e responsabilidades 
profissionais adequados a um funcionário de um órgão 

regulador e supervisor, e com um forte compromisso e 
cultura institucional. Esta reorganização será visível com a 
implementação de uma política de Gestão de Recursos 
Humanos que deverá abarcar:

• Estrutura de Funções e Perfis Profissionais – serão 
definidas no Manual de Procedimentos do Qualificador 
ocupacional as funções exercidas pelos funcionários da 
CMC, e quais os perfis funcionais para as executarem;

• Política de Carreiras – serão definidas no Plano de 
Carreiras as políticas de evolução na carreira por parte 
dos funcionários da CMC e os critérios para a sua 
evolução;

• Política de Remunerações e Benefícios – serão 
definidas no Manual de Procedimentos da Política 
e Sistemas de recompensas as componentes 
remuneratórias (monetárias e não monetárias, fixas e 
variáveis), visando premiar o mérito (meritocracia). A 
progressão salarial do funcionário é possível dentro do 
mesmo grupo funcional.

Transversal às políticas de carreiras e de remunerações, 
está o modelo de Avaliação de Desempenho, que irá 
permitir a progressão do funcionário de uma forma 
horizontal e vertical, visando sempre a implantação de 
uma política de gestão dos recursos humanos baseada 
na meritocracia.
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Cronograma Indicativo de Implementação

Jan Fev Mar Abr2013 Maio Jun Ago Set Out Nov DezJul

REORGANIZAÇÃO INTERNA DA CMC

Estrutura Orgânica: Estatutos da CMC

Estrutura Funcional

Recursos Humanos

• Estrutura e Perfil de Funções

• Política de Carreiras

• Política de Remunerações e Benefícios

• Modelo de Avaliação de Desempenho

Outros

• Gestão Orçamental

• Gestão Patrimonial

• Tecnologias de Informação

• Jurídico

• Planeamento

• Controlo Interno e Compliance

• Auditoria Interna

semanas 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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“Manter o foco nos mercados de Dívida (pública 
e privada) e no segmento dos Fundos de 
Investimento, gerando a curva de aprendizagem 
para a consolidação dos mercados que 
conduzirá, como corolário natural, aos mercados 
de Acções e Futuros.”
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CConclusões/
Recomendações

7.

Como referido no sumário executivo, este capítulo não 
tem – e não poderia ter – a pretensão de influenciar o 
processo de tomada de decisão do Executivo, dispondo-
-se apenas a sintetizar a nossa visão relativamente ao 
conjunto de temas que foram abordados no presente 
documento, constituindo, por isso, o nosso entendimento 
do que são os aspectos importantes a ter presentes para 
que este plano estratégico seja bem-sucedido.

Nesse sentido, listam-se de forma sintética as principais 
recomendações:

• Manutenção do foco nos mercados de dívida (pública 
e privada) e no segmento dos fundos de investimento, 
enquanto se envida esforços (a nível da conjuntura 
económica, da adequação das políticas e leis locais, 
dos requisitos a obedecer pelos emitentes, da 
dimensão e maturidade do mercado e da eficiência de 
instituições nacionais com as quais a CMC tenha de 
interagir) e se avalia o grau de execução dos mesmos 
para que possam ser dados passos sólidos no sentido 
do arranque de outros mercados;

• Tornar possível um diálogo tripartido entre o Ministério 
das Finanças, o Banco Nacional de Angola e a 
Comissão de Mercado de Capitais, uma vez aprovados 
os contornos da Estratégia de Actuação desta última. 
Deste processo de comunicação institucional não se 
excluem outros órgãos ao serviço do Estado ou de 
interesses privados;

• Intensificar a comunicação e interacção entre a CMC 
e instituições congéneres mundiais, emitindo sinais 
políticos de abertura à cooperação internacional nestas 
matérias, assegurando que a mesma esteja alinhada 
com aquela que é a estratégia da Instituição;

• Promover uma comunicação incisiva e iniciativas 
de educação do investidor dentro do País, por forma 
a dotar os pequenos aforradores, as entidades 
institucionais e os próprios operadores de mercado 
de conhecimento e sensibilidade suficiente aos 
temas dos mercados financeiros, despertando assim 
o seu interesse por investir e a sua capacidade de 
avaliar razoavelmente as alternativas de investimento 
disponíveis no mercado.
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aABERTURA DE CAPITAL – Democratização 
do capital social de uma empresa que tem as suas 
acções distribuídas entre um determinado número de 
accionistas.

ABERTURA DE POSIÇÃO – Operação inicial de 
investimento que expõe o investidor às consequências da 
variação do preço de um activo financeiro. O investidor 
assume uma posição longa (compradora), caso se 
coloque numa posição em que beneficie da subida do 
preço do activo, ou uma posição curta (vendedora), caso, 
pelo contrário, se coloque numa posição em que beneficie 
da descida daquele preço. (Ver também Reforço de 
Posição, Encerramento/Fecho de uma Posição, Posição 
Longa, Posição Curta, Posição Quadrada e Cobertura de 
Risco).

ACÇÃO – Título negociável, que representa a menor 
parcela em que se divide o capital de uma sociedade 
anónima.

ACÇÃO CHEIA (COM) – Acção cujos direitos 
(dividendos, bonificação e subscrição) ainda não foram 
exercidos.

ACÇÃO COM VALOR NORMAL – Acção que 
tem um valor impresso, estabelecido pelo estatuto da 
companhia que a emitiu.

ACÇÃO ESCRITURAL – Acção nominativa sem 
a emissão de certificados, mantida em conta de 
depósito de seu titular, na instituição depositária que 
for designada.

ACÇÃO ENDOSSÁVEL – Acção que pode ser 
transferida mediante simples endosso no verso da 
cautela.

ACÇÃO LISTADA EM BOLSA – Acção iniciada no 
pregão de uma bolsa de valores.

ACÇÃO NOMINATIVA – Acção que identifica o 
nome de seu proprietário, que é registado no livro de 
registo de Acções nominativas da empresa.

ACÇÃO - OBJECTO – Valor mobiliário a que se 
refere uma opção.

ACÇÃO ORDINÁRIA – Valor mobiliário 
representativo de uma participação social em 
sociedade anónima e que confere ao seu proprietário, 
entre outros, o direito de voto nas assembleias-gerais, 
ao recebimento do dividendo (se existir) e à quota-parte 
do capital próprio em caso de liquidação da sociedade.

ACÇÃO PREFERENCIAL – Acção que confere um 

dividendo prioritário retirado dos lucros que possam 
ser distribuídos e ao reembolso prioritário do seu valor 
nominal no caso de liquidação da sociedade. Estas 
acções conferem todos os direitos inerentes às acções 
ordinárias excepto o direito de voto.

ACÇÃO SEM VALOR NOMINAL – Acção 
para a qual não se convenciona valor de emissão, 
prevalecendo o preço de mercado por ocasião do 
lançamento.

ACCIONISTA – Detentor de uma ou mais acções.

ACÇÃO VAZIA (EX.) – Acção cujos direitos 
(dividendo, bonificação e subscrição) já foram exercidos.

ACCIONISTA MAIORITÁRIO – Aquele que detém 
uma quantidade tal de acções com direito a voto que lhe 
permite manter o controlo accionista de uma empresa.

ACCIONISTA MINORITÁRIO – Aquele que é 
detentor de uma quantidade não expressiva (em termos 
de controlo accionista) de acções com direito a voto.

ACIDENTES TÉCNICOS – Eventos (tais como 
a distribuição de dividendos, a alteração do valor 
nominal das acções ou o aumento de capital) que 
influenciam de forma automática o valor unitário das 
acções e outros valores mobiliários de uma sociedade 
e, consequentemente, os instrumentos financeiros que 
têm estes valores como activo subjacente (ver também 
Eventos Societários).

ACCOUNTS PAYABLE – Contas a pagar.

ACCOUNTS STATEMENT – Extracto de conta.

ACORDO DE RECOMPRA (REPURCHASE 
AGREEMENT OU REPO) – Os acordos de 
recompra ou repos, termo derivado da terminologia 
anglo-saxónica repurchase agreements, constituem 
uma forma de financiamento em que o devedor — 
normalmente uma instituição financeira — cede títulos 
da sua carteira — por exemplo, valores representativos 
de dívida pública — como contrapartida de um 
empréstimo e, simultaneamente, se obriga a recomprá-
los numa data pré-estabelecida. A diferença entre os 
preços de venda e de recompra constitui o juro pago 
pelo devedor.

ACTIVO – Os activos são valores patrimoniais 
positivos, representativos de créditos, direitos ou bens 
que o agente económico, seu titular, possuiu ou tem 
a haver. Por contraposição, os passivos são valores 
patrimoniais negativos, representativos de dívidas, 
obrigações, compromissos ou responsabilidades do 
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agente económico.

ACTIVO FINANCEIRO – Os activos financeiros 
são activos intangíveis (isto é, que não têm existência 
física) que conferem ao respectivo detentor — o 
investidor — o direito ao recebimento de benefícios 
em data futura, sendo a responsabilidade pelo seu 
pagamento da entidade que procedeu à sua emissão 
— entidade emitente.

ACTIVO FINANCEIRO DE RENDA FIXA – 
Activo financeiro no qual o investidor sabe de antemão o 
rendimento que vai obter (Títulos do Tesouro, Obrigações, 
etc.).

ACTIVO FINANCEIRO DE RENDA VARIÁVEL 
– Activo financeiro no qual o investidor não sabe de 
antemão o rendimento que vai obter (acções, etc.).

ACTIVO MONETÁRIO – Activo financeiro emitido a 
curto prazo, com elevada liquidez e baixo risco (letras, 
depósitos, papel comercial, etc.).

ACTIVIDADE ECONÓMICA – Conjunto de 
actos pelos quais as pessoas satisfazem as suas 
necessidades, através da produção e troca de bens e 
de serviços.

ACTIVO NÃO FINANCEIRO – Compreendem 
os activos fixos e os activos circulantes. Os primeiros 
participam de vários ciclos de produção, enquanto os 
últimos são consumidos ou transformados num ciclo 
específico de produção ou de distribuição.

ACTIVO SUBJACENTE (OU ACTIVO DE 
BASE) – Activo que serve de base à determinação 
dos fluxos monetários (remuneração periódica e valor 
de reembolso) de um instrumento financeiro ou que 
constitui o objecto do investimento realizado através 
de instrumentos financeiros de natureza derivada (tais 
como os futuros, as opções e os warrants autónomos). 
(Ver Indexante e Indicador de Referência).

ADQUIRENTE POTESTATIVO – A pessoa jurídica 
que tem o direito, ou a obrigação, de lançar uma 
operação de aquisição potestativa (Ver também Aquisição 
Potestativa).

ADVANCES – Adiantamento.

AGÊNCIA DE NOTAÇÃO DE RISCO (OU 
AGÊNCIA DE RATING) – Entidade especializada que 
emite notações de rating, ou seja, procede à classificação 
do nível de risco de uma empresa ou instrumento 
financeiro.

AGENTE DE CÁLCULO – Entidade ou parte de 
um contrato designada como responsável pelo cálculo 
do valor de um índice, de um derivado ou de outro 
instrumento financeiro, sempre que o respectivo valor 
não possa ser obtido através do funcionamento normal 
do mercado.

AGENTES DE INTERMEDIAÇÃO – Agentes 
de intermediação são as instituições financeiras 
autorizadas a exercer um ou mais serviços e actividades 
de investimento em valores mobiliários e instrumentos 
derivados em Angola e que se encontrem registadas 
junto do Organismo de Supervisão do Mercado de 
Valores Mobiliários.

ÁGIO – Diferença, a mais, entre o valor pago e o valor 
nominal do título.

AJUSTE DIÁRIO DE PERDAS E GANHOS 
(MARK-TO-MARKET) – Procedimento pelo qual 
são diariamente apuradas e liquidadas as perdas e os 
ganhos numa posição em contratos de derivados.

AJUSTE FISCAL – É a tentativa do governo gastar 
menos do que arrecada.

ALAVANCAGEM – Relação mais que proporcional 
entre as perdas ou ganhos resultantes do investimento 
e a variação do preço do activo subjacente ou do 
indexante. Resulta de um processo através do 
qual um investidor amplia os ganhos e as perdas 
potenciais, aumentando, consequentemente, o risco. 
Este processo pode ser desencadeado pelo próprio 
investidor, investindo mais do que os seus recursos 
próprios (através da obtenção de capital emprestado), 
ou por via de instrumentos financeiros derivados, 
obtendo o mesmo efeito na medida em que à partida 
apenas é exigido o desembolso de uma parte – isto 
é, uma margem – do montante total do valor do 
investimento a que o investidor fica exposto.

ALOCAÇÃO DE ACTIVOS (ASSET 
ALLOCATION) – Processo de distribuição dos 
Fundos de Investimento entre distintas classes de 
activos, tais como acções, obrigações e liquidez, a fim 
de conseguir as maiores rentabilidades esperadas com 
o mínimo risco possível.

ALLOCATE – Aprovisionar, reservar.

ALLOWANCE – Reserva, subsídio, fundo, mesada.

AMORTIZAÇÃO (OU REEMBOLSO) – Pagamento 
de um capital em dívida. A amortização pode ser total, 
se todo o capital em dívida for reembolsado, ou parcial, 
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se apenas parte do capital em dívida for pago.

AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA (OU 
REEMBOLSO ANTECIPADO) – Corresponde ao 
pagamento de uma dívida antes do prazo previamente 
estabelecido. A amortização antecipada é total, se for 
reembolsada a totalidade do valor em dívida, ou parcial, 
se apenas for paga parte do valor em dívida. (Ver 
também Barreira de Knock-Out).

ANA (AVISO DE NEGOCIAÇÃO DE ACÇÕES) 
– Comprovante de operações enviado pela bolsa de 
valores ao comitente (investidor).

ANDAR DE LADO – Mercado fraco, sem tendência 
definida, estagnado.

APLICAÇÃO FINANCEIRA (OU 
INVESTIMENTO FINANCEIRO) – Acto de investir 
um determinado capital por um certo período de tempo.

APÓLICE – Documento onde se regista por escrito 
o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e as 
obrigações do segurado e do tomador do seguro, 
nomeadamente as condições gerais e particulares 
aplicáveis.

APÓLICE COLECTIVA – Termo oposto da apólice 
individual, a diferença reside no número de pessoas 
que são coberta por esta. Através de uma única apólice 
colectiva um conjunto de indivíduos é segurado.

APLICAÇÃO – Emprego da poupança na aquisição 
de títulos, com o objectivo de auferir rendimentos.

APREGOAÇÃO (OU PREGÃO) - Acto de apregoar 
a compra ou venda de acções, mencionando-se o 
papel, o tipo, a quantidade de títulos e o preço pelo 
qual se pretende fechar o negócio, executado por um 
operador, representante de sociedade corretora, na sala 
de negociações.

AQUISIÇÃO POTESTATIVA (OU OPERAÇÃO 
DE AQUISIÇÃO POTESTATIVA) – A operação 
de aquisição dos títulos constitutivos de determinada 
emissão de valores mobiliários face à qual os investidores 
que detenham esses títulos não podem recusar vendê-
-los.

ARBITRAGEM – Realização simultânea de compras 
e vendas de um mesmo activo em mercados distintos 
(ou em diferentes segmentos de um mesmo mercado), 
com vista à obtenção de ganhos isentos de risco, 
proporcionados por inconsistências momentâneas ou 
desfasamentos de preços.

ARBITRAGEM CAMBIAL – É a operação de 
compra de uma quantidade de moeda local e na venda 
de outra quantidade de moeda estrangeira, de tal forma 
que, aplicando-se a paridade entre elas, se obtenha 
equivalência.

ARBITRAGE – Arbitragem; obtenção de lucro pela 
diferença de taxas ou preços em mercados financeiros 
ou bolsas de mercadorias.

ARBITRAGEM CURTA-LONGA (OU REVERSE 
CASH-AND-CARRY) – Forma de arbitragem 
caracterizada pela conjugação da venda à vista do 
activo (através de uma operação de short selling) com 
a compra simultânea a prazo (através de um forward ou 
de um futuro) do mesmo activo.

ARBITRAGEM LONGA-CURTA (OU CASH- 
AND-CARRY) – Forma de arbitragem caracterizada 
pela conjugação da compra à vista do activo com a 
venda simultânea a prazo (através de um forward ou de 
um futuro) do mesmo activo.

ARTICLES OF INCORPORATION – Contrato 
social; amendment to the articles of incorporation – 
alteração de contrato social.

ASSESSOR FINANCEIRO – É um profissional de 
investimento que prepara normalmente os planos 
financeiros dos seus clientes. Os serviços oferecidos 
por estes profissionais são bastante variados e 
alguns assessores financeiros avaliam todos os 
aspectos da vida financeira do seu cliente, incluindo 
poupanças, investimentos, seguro, impostos, reforma 
(aposentadoria) e propriedades (imóveis). Esta avaliação 
tem como objectivo apoiar o cliente no desenvolvimento 
de uma estratégia detalhada ou plano financeiro. 

AT-THE-MONEY – Situação em que o preço de 
exercício de uma opção (ou de um warrant) é igual 
ao preço corrente no mercado do activo subjacente. 
Significa que se a opção (ou o warrant) fosse exercida(o) 
de imediato produziria um lucro nulo. Considerando 
a existência de um prémio pago pela opção (ou 
pelo warrant) esta situação produziria um prejuízo de 
montante igual a esse prémio.

ASK PRICE – Preço ao qual os intermediários 
(corretoras ou distribuidoras) estão dispostos a vender 
os activos financeiros. Também designados por 
offerprice.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 
Reunião dos accionistas, convocada e instalada na 
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bforma da lei e dos estatutos, a fim de deliberar sobre 
qualquer matéria de interesse social. Sua convocação 
não é obrigatória, dependendo das necessidades 
específicas da empresa.

AUMENTO DE CAPITAL – Incorporação de 
reservas e/ou novos recursos ou capital da empresa. 
Realizado, em geral, bonificação, elevação do valor 
nominal das acções e/ou direitos de subscrição pelos 
accionistas, ou também pela incorporação de outras 
empresas.

AUMENTO DO VALOR NOMINAL – Alteração 
do valor nominal da acção em consequência de 
incorporação de reservas ao capital social de uma 
empresa sem emissão de novas acções.

BACK TO BACK – Empréstimo lastreado em depósito 
de igual valor em moeda estrangeira junto a um banco 
correspondente, as divisas não saem do exterior.

BAD DEBT – Crédito de pagamentos.

BALANÇA COMERCIAL – É o item mais importante 
das contas externas. Regista todas as exportações e 
importações feitas por empresas no País.

BALANÇA DE CAPITAL – Conta estatísticas que 
recapitula a movimentação do activo e passivo, ocorrida 
entre um país e o resto do mundo, no decurso de um 
determinado período.

BALANÇA DE TRANSACÇÕES CORRENTES 
– É o saldo da balança comercial (exportações menos 
importações) e de serviços como pagamentos de juros 
da dívida externa.

BALANCETE – Balanço parcial da situação económica 
e do estado patrimonial de uma empresa, referente a um 
período de seu exercício social anual.

BALANÇO – Demonstração contabilística dos valores 
do activo, do passivo e do património líquido de uma 
entidade jurídica, relativo a um exercício anual completo.

BARREIRA DE KNOCK-OUT – A barreira de knock-
-out representa uma fasquia ou valor (por exemplo, de 
cotação, ou de taxa de juro) que, uma vez alcançado 
ou verificado, determina o vencimento e o reembolso 
(antecipado em relação a uma data pré-definida) de um 
capital em dívida. Pode originar um cash rebate.

BASE – Diferença entre o preço do futuro e o preço do 
activo subjacente.

BEARISH (VER TAMBÉM BULLISH) – Tendência 
generalizada de descida das cotações de um mercado 
accionista durante um período de tempo. É o oposto de 
bullish. 

BENCHMARK – Benchmark é um standard usado 
como referência para fazer comparações e fixar objectivos. 
Por exemplo, a performance de um qualquer fundo de 
investimentos pode ser comparada com o índice CAC 40 
(acrónimo em Língua Francesa para Cotation Assistée en 
Continu, índice obtido a partir das 40 empresas mais bem 
cotadas na praça financeira de França), valor que neste 
caso serve de benchmark. 

BENS E SERVIÇOS – Produto da actividade económica 
elementos constitutivos da produção. 

BID PRICE – Preço ao qual os intermediários (corretoras 
ou distribuidoras) estão dispostos a comprar os activos 
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cfinanceiros. 

BILHETES DO TESOURO – Títulos de dívida pública 
de curto prazo emitidos a desconto.  

BLOCK–TRADE – Leilão de grande lote de acções nas 
bolsas de valores. 

BLUE CHIP – Empresa com elevada notoriedade, com 
um longo historial de resultados positivos estáveis e com 
uma política consistente de distribuição de dividendos. 
As blue chips caracterizam-se ainda por apresentarem 
elevada liquidez em bolsa. 

BOLSA DE MERCADORIA – Instituição na qual se 
realizam negociações com matérias-primas para compra 
e venda. 

BOLSA EM ALTA – Quando o índice de encerramento de 
determinado pregão é superior ao índice de encerramento 
anterior. 

BOLSA EM BAIXA – Quando o índice de encerramento 
de determinado pregão é inferior ao índice de encerramento 
anterior. 

BOLSA ESTÁVEL – Quando o índice de encerramento 
de determinado pregão está no mesmo nível de índice de 
encerramento anterior. 

BOLSA DE VALORES – Local físico ou virtual onde 
se negoceiam (compra e venda) valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivados.

BOTTOM-UP – Sistema de análise que parte do 
concerto para o geral, ou de baixo para cima quando se 
seleccionam os activos que compõem uma carteira.

BROKER (VER TAMBÉM CORRETORA) – 
Constitui o elo entre o comprador e o vendedor, cobrando 
comissões sobre a transacção como remuneração do 
seu serviço. O mesmo que Corretora, designação que é 
preferível.

BULLISH (VER TAMBÉM BEARISH) – Tendência 
generalizada de subida das cotações de um mercado 
accionista durante um período de tempo. É o oposto de 
bearish. 

CAIXA DE REGISTO E LIQUIDAÇÃO – Empresa 
responsável pela liquidação e compensação das 
negociações a vista, a termo de opções, realizadas em 
bolsa.

CALL OPTION (OU OPÇÃO DE COMPRA) – (Ver 
Opção de Compra).

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO – Entidade que 
tem por função garantir o cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas por compradores e vendedores em 
certos mercados. A câmara de compensação só existe 
em alguns mercados, existindo por regra nos mercados 
de bolsa de futuros e de opções. Para poder assumir 
esta função a câmara de compensação exige margens 
e garantidas, além de que procede à liquidação diária de 
perdas e ganhos.

CAP DE TAXA DE JURO – Limitação contratual 
das taxas de juro de um crédito contratado, mediante o 
pagamento de um prémio, que pode ser estabelecida em 
instrumento contratual comercializado em separado com 
plena autonomia em relação ao crédito concedido. Permite 
ao investidor proteger-se contra subidas das taxas de 
juro, limitando as perdas daí decorrentes. Caso as taxas 
de juro não ultrapassem o limite (cap) contratualizado, o 
investidor terá pago um prémio sem beneficiar de qualquer 
contrapartida em termos de redução do montante dos 
juros a pagar. Caso o montante do crédito contratado e do 
capital nocional subjacente ao instrumento de cobertura 
de risco sejam distintos, o investidor não consegue cobrir 
totalmente o seu risco de taxa de juro.

CAPITAIS PRÓPRIOS – Em sociedades comerciais, 
sinónimo de património líquido.

CAPITAL NOCIONAL – Capital nocional, também 
designado por nocional ou valor nocional (notional principal 
amount), é o capital de referência (ou montante teórico) 
de um instrumento derivado. Assim, por exemplo, num 
swap (contrato de permuta de cash flows) é sobre este 
capital nocional que são calculados os juros e, portanto, 
a que estão indexados ambos os fluxos monetários do 
swap. Por exemplo, se um contrato de futuros sobre um 
índice, onde um ponto do índice corresponde a Kz 500, 
adquirir um único contrato de futuros por 1000 pontos 
é semelhante ao investimento de Kz 500 000 (500 x Kz 
1000). Donde, Kz 500 000 é o valor nocional subjacente 
ao contrato de futuros adquirido.

CAPITAL SEGURO – Valor máximo que é pago pelo 
segurador ao segurado/beneficiário no âmbito de um 
contrato de seguro, aquando da verificação de um evento 
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(sinistro). Tratando-se de um contrato de seguro ligado a 
fundos de investimento este valor pode variar de acordo 
com o valor do fundo ou fundos a que o seguro está 
ligado. (Ver Unit Linked).

CAPITALIZAÇÃO – Ver Juros Compostos e Período 
de Capitalização. 

CARTEIRA – pluralidade de co-titulares bem identificados, 
junto de uma Central de Valores ou de um Depositário, e 
contendo, instrumento financeiro a instrumento financeiro, 
a quantidade que esse titular, ou esses co-titulares, 
possuam ou detenham em cada momento.

CARTEIRA (PORTFOLIO) – Uma carteira – portfolio, 
na terminologia anglo-saxónica – é um conjunto de 
posições contratuais, activas e passivas, assumidas 
através da aquisição ou alienação de produtos financeiros.

CASH FLOW (OU FLUXO MONETÁRIO) – O 
cash flow é expressão anglo-saxónica que designa um 
fluxo monetário – isto é, uma entrada (inflow) ou uma 
saída (outflow) de dinheiro. Assim, quando alguém realiza 
uma aplicação financeira começa por realizar uma saída 
de dinheiro (outflow) correspondente ao montante do 
investimento, em troca da qual espera receber no futuro 
entradas de dinheiro (inflows), seja pelo recebimento 
de rendimentos periódicos (juros ou dividendos), seja 
pelo reembolso do capital ou, se for esse o caso, pelo 
recebimento do preço a que o produto previamente 
adquirido é alienado.

CASH REBATE – Montante pré-determinado que 
é pago ao detentor de uma opção caso o preço do 
activo subjacente atinja a barreira (knock-out) antes da 
maturidade.

CENTRAL DE VALORES – em Mercado 
Regulamentado; o registo dos instrumentos financeiros 
admitidos à negociação em Mercado Regulamentado; 
o registo dos Depositários Principais em cada Mercado 
Regulamentado; o registo da quantidade de cada 
instrumento financeiro existente em cada carteira aberta 
em nome de cada Depositário Principal, em cada 
momento; e o registo das condições de disponibilidade 
de cada instrumento financeiro existente em cada carteira 
aberta em nome de cada Depositário Principal, em cada 
momento.

CERTIFICADOS (CERTIFICATES) – Valores 
mobiliários habitualmente transaccionados em bolsa 
que replicam a evolução do valor do respectivo activo 
subjacente, reflectindo o seu comportamento. O investidor 
receberá o valor do activo subjacente (liquidação 

financeira), descontado de eventuais comissões, e não 
a diferença entre o valor inicial e o valor final. O titular 
do certificado sofrerá uma perda, se se verificar uma 
desvalorização do activo subjacente. Os certificados não 
vencem juros. Podem ter ou não uma data pré-fixada de 
vencimento.

CERTIFICADOS «REVERSE» (REVERSE 
CERTIFICATES) – Reflectem inversamente o 
desempenho de um activo subjacente. A variação 
percentual pode não ser exactamente simétrica à 
variação do activo subjacente quando a base de variação 
é diferente, ou seja, quando o valor inicial do certificado 
não corresponde ao valor do activo subjacente a dividir 
pela paridade.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS (SECURITIES DEPOSITARY 
RECEIPTS) – Instrumentos financeiros negociáveis 
representativos de outros valores mobiliários 
transaccionados em mercado regulamentado e emitidos 
por um emitente estrangeiro. Destinam-se a facilitar a 
negociação de valores mobiliários (normalmente acções) 
em países diferentes do país do emitente, na medida 
em que permitem essa negociação sem obrigar à 
deslocalização dos valores mobiliários que servem de 
subjacente ao certificado de depósito. O valor de um 
certificado deste tipo é, em princípio, idêntico ao valor 
do instrumento representado, e atribuirá em regra direitos 
semelhantes. Os valores representados serão para o efeito 
imobilizados num depositário, de forma a não aumentar 
a massa de valores em circulação. Dentro deste grupo, 
os certificados mais conhecidos são os ADR (American 
Depositary Receipt), depositados em bancos norte- 
-americanos. Alguns desses valores são emitidos por 
iniciativa do próprio emitente dos valores representados 
(Sponsored ADR).

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO – Os certificados 
de depósito são títulos comprovativos de um depósito 
realizado junto do banco emitente.

CERTIFICADOS DE INDEXAÇÃO PURA – 
Certificados que replicam exactamente o desempenho do 
subjacente.

CFD (CONTRACTS FOR DIFFERENCE OU 
CONTRATOS DIFERENCIAIS) – Um CFD (Contract 
for Difference) é um contrato diferencial entre duas 
partes, tipicamente qualificadas como comprador e 
vendedor, em que se estabelece que o vendedor pagará 
ao comprador a diferença (se positiva) entre o valor de 
mercado de um determinado activo (ex: uma acção) na 
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data de fecho da posição assumida nesse contrato e o 
seu valor de mercado na data de abertura da posição 
assumida nesse contrato (o comprador protege-se, pois, 
das subidas de preço). Se esta diferença for negativa (isto 
é, o preço cair), será o comprador a pagá-la ao vendedor 
(pelo que este se protege das descidas de preço). Os 
CFD permitem ao investidor obter exposição financeira 
alavancada à variação do preço de um activo sem a sua 
detenção, obtendo vantagens ou sofrendo as perdas 
resultantes da subida dos preços dos activos subjacentes 
(posições longas) ou da sua descida (posições curtas). A 
contraparte do investidor que assume uma posição num 
CFD é habitualmente o próprio intermediário financeiro 
que disponibiliza a plataforma de negociação deste tipo 
de derivados. O CFD não atribui os direitos inerentes ao 
activo subjacente (como, por exemplo, o direito de voto), 
embora reflicta os eventos ou desempenho do activo 
subjacente, como a distribuição de dividendos.

CLASSE DE OPÇÕES – As opções de uma dada 
bolsa, sobre o mesmo activo subjacente, do mesmo 
estilo e natureza, que apresentem a mesma forma de 
liquidação, constituem uma classe de opções.

COBERTURA DE RISCO (OU HEDGING) – 
Transferência do risco de eventual perda resultante 
da variação do preço de um activo, decorrente de 
uma posição inicial (curta ou longa), para outro agente 
económico, mediante a realização de outra operação, 
num outro mercado ou instrumento financeiro, de sentido 
inverso à inicial (isto é, uma posição curta se a posição 
inicial é longa, ou uma posição longa se a posição inicial 
é curta). A cobertura de risco pode ser total, caso o 
impacto da variação de preço do activo subjacente numa 
posição seja totalmente compensado pelo efeito na outra 
posição, ou parcial caso a operação de cobertura de risco 
compense apenas parcialmente o impacto da variação do 
preço do activo na posição inicial.

COMBINAÇÃO DE OPÇÕES – Compra ou venda 
de duas ou mais séries de opções sobre a mesma acção 
– objecto, porém com preços de exercício e/ou datas de 
vencimento diferentes.

COMERCIALIZAÇÃO COMBINADA DE 
CONTRATOS DE DEPÓSITO E OUTROS 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS AUTÓNOMOS 
– Acto de comercialização em conjunto de dois ou mais 
produtos financeiros. Tipicamente, é oferecido um contrato 
de depósito em conjunto com um instrumento financeiro 
autónomo (por exemplo uma obrigação ou um fundo) (Ver 
também Produto Dual).

COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 
(CMC) – A CMC tem como missão a regulação, a 
supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado 
de valores mobiliários e das actividades que envolvam 
todos os agentes que nele intervenham, directa ou 
indirectamente, nos termos do Decreto Presidencial n.º 
54/13, de 06 de Junho (Estatuto Orgânico da CMC).

COMISSÕES – Valor a pagar pela prestação de um 
serviço de intermediação.

COMMODITIES (MERCADORIAS) – Termo 
utilizado para definir o grupo de bens tangíveis (mercadorias) 
que podem ser objecto de contratos de futuros ou de 
opções. Entre este tipo de bens contam-se, entre outros, 
o ouro, a prata, o petróleo, os cereais e o café.

CONTA A DESCOBERTO (EM CONTAS-MARGEM) 
– Saldo devedor em contas-margem. Significa que 
o saldo das posições abertas (isto é, o valor que seria 
perdido se as posições fossem fechadas no momento 
corrente) é menor que a garantia (margem) disponibilizada. 
Neste estado só é permitido reforçar a margem ou fechar 
posições.

CONTA-MARGEM – Margens são os montantes 
ou outras garantias que um investidor deve depositar à 
ordem de uma instituição financeira para fazer face aos 
riscos inerentes a operações financeiras realizadas com 
alavancagem. O valor a depositar depende de critérios 
variáveis, como o valor da operação financeira e o grau 
de alavancagem obtido. Essas garantias podem ser de 
diversa natureza, sendo geralmente constituídas por 
dinheiro ou outros instrumentos negociáveis, e podem 
incluir o próprio dinheiro ou instrumentos financeiros 
obtidos na operação alavancada. A conta onde são 
contabilizadas e calculadas as margens chama-se conta-
-margem (Ver também Garantia, Garantia Permanente, 
Margem e Reforço de Margem).

CONTRAPARTE CENTRAL – A entidade que, 
num Mercado Regulamentado: assume a posição de 
contraparte, compradora ou vendedora, em todos os 
instrumentos financeiros aí negociados; assegura a 
liquidação física de todas as transacções aí efectuadas; 
procede à compensação das obrigações contratuais 
que sejam compensáveis, nos termos do respectivo 
Regulamento.

CONTRATO CONTINGENTE – O contrato em 
que uma das partes, no acto de contratar, renuncia 
expressamente: ao direito de exigir que a contraparte 
cumpra pontualmente; ou ao direito de ser indemnizada, 
se a contraparte incumprir.
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CONTRATO DE FUTUROS – Contrato padronizado, 
reversível, de compra e de venda de uma dada quantidade 
e qualidade de um activo (financeiro ou não) numa 
data futura específica, a um preço fixado no presente. 
Pelo contrato de futuros, o comprador fica vinculado 
ao pagamento do preço acordado e o vendedor fica 
vinculado à entrega do activo nas condições acordadas. 
Os contratos de futuros podem ser objecto de liquidação 
física (situação em que o vendedor entrega a mercadoria 
vendida) ou liquidação financeira (situação em que 
não há entrega física da mercadoria, mas somente um 
acerto de contas em função do preço de mercado do 
activo na data da liquidação). Ao contrário dos contratos 
forward, que são contratos negociados fora de bolsa de 
forma bilateral e susceptíveis de serem desenhados em 
função da vontade das partes, os contratos de futuros 
são totalmente padronizados pelo que o preço é a 
única variável susceptível de negociação (em bolsa). Os 
contratos de futuros permitem que qualquer uma das 
partes reverta (vide, Encerramento/Fecho de Posições e 
Reversibilidade) a sua posição contratual fazendo uma 
operação contrária à inicial (isto, vendendo um contrato da 
mesma série do inicialmente comprado, ou comprando 
um contrato da mesma série do inicialmente vendido) (Ver 
também e não confundir com Contrato Forward).

CONTRATO DE OPÇÃO – Contrato que atribui um 
direito de aquisição (opção de compra) ou alienação 
(opção de venda) de um activo (activo subjacente) a um 
dado preço (preço de exercício). O vendedor assume, 
assim, a obrigação de vender (se a opção for de compra) 
ou comprar (se a opção for de venda) o activo. O 
comprador fica com o direito, mas não a obrigação, de 
comprar (se a opção for de compra) ou de vender (se 
a opção for de venda) o activo. A assimetria de direitos 
e obrigações entre vendedor e comprador tem como 
contrapartida o pagamento de um preço (prémio) pelo 
comprador ao vendedor. O exercício do direito pode ser 
feito exclusivamente no fim do prazo (opções de estilo 
europeu) ou ao longo de todo o prazo (opções de estilo 
americano). As opções podem ser objecto de liquidação 
física (situação em que o vendedor entrega a mercadoria 
vendida) ou liquidação financeira (situação em que não 
há entrega física da mercadoria, mas somente um acerto 
de contas em função do preço de mercado do activo na 
data da liquidação). Os contratos de opções permitem 
que qualquer uma das partes reverta (vide, Encerramento/
Fecho de Posições e Reversibilidade) a sua posição 
contratual fazendo uma operação contrária à inicial.

CONTRATO FINANCEIRO – Contrato que dê 

origem a instrumentos financeiros, ou que tenha por 
objecto instrumentos financeiros; e em que uma das 
partes seja obrigatoriamente uma Entidade Financeira; ou 
que envolva unicamente Entidades Financeiras.

CONTRATO FIRME – O contrato em que as 
obrigações recíprocas são igualmente exigíveis.

CONTRATO FORWARD – Contrato de compra e de 
venda de uma dada quantidade e qualidade de um activo 
(financeiro ou não) numa data futura específica, a um preço 
fixado no presente, negociado de modo bilateral (fora de 
bolsa). Pelo contrato forward, o comprador fica vinculado 
ao pagamento do preço acordado e o vendedor fica 
vinculado à entrega do activo nas condições acordadas. 
Porém, os contratos forward podem ser objecto de 
liquidação física (situação em que o vendedor entrega a 
mercadoria vendida) ou liquidação financeira (situação em 
que não há entrega física da mercadoria, mas somente 
um acerto de contas em função do preço de mercado do 
activo na data da liquidação). Ao contrário dos contratos 
de futuros, que são contratos negociados (em bolsa) 
de forma multilateral e são objecto de elevado grau de 
padronização, os contratos forward são susceptíveis de 
serem livremente desenhados de acordo com a vontade 
das partes (comprador e vendedor).

CONTRATOS DE DERIVADOS SOBRE DIVISAS 
– Operações a prazo que têm como activos subjacentes 
uma ou mais divisas, ou um cabaz de divisas. A evolução 
do preço do contrato de derivados depende da flutuação 
da taxa de câmbio das moedas subjacentes.

CONSULTOR DE INVESTIMENTOS – É um 
profissional de investimento que dá conselhos aos clientes 
sobre investimento em acções, obrigações, fundos de 
investimento ou outros activos. Alguns consultores de 
investimento são também gestores de carteiras de valores 
mobiliários. Por lei, os consultores de investimento são 
obrigados a agir no melhor interesse dos seus clientes. 

CORE TIER ONE – O rácio core tier one é um indicador 
de solvabilidade que ajuda a medir a saúde financeira de 
uma instituição e é calculado tendo em conta a relação 
entre os capitais próprios de um banco e o valor dos seus 
activos ponderados pelo risco. Cabe aos bancos centrais 
e às autoridades bancárias regionais definirem exigências 
em termos de core tier one, havendo diferenças na forma 
como se calcula este rácio. O indicador da Autoridade 
Bancária Europeia, por exemplo, é um dos mais exigentes, 
uma vez que obriga a que, para efeitos do apuramento 
do rácio, os bancos deduzam ao valor dos seus capitais 
próprios as diferenças entre os valores de balanço e os 

86



valores de mercado da dívida soberana em sua posse, 
além de outros elementos, como as participações em 
instituições financeiras.

CORRETORA – Instituição financeira que desenvolve 
a sua actividade de intermediação de transacções por 
conta de terceiros, seus clientes. Não tem autorização 
para efectuar operações por conta própria. Também 
designada por broker.

COTAÇÃO – Preço de um valor mobiliário formado num 
mercado regulamentado.

CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) – Os CDS são 
contratos que permitem ao investidor garantir o recebimento 
do capital investido em obrigações, na eventualidade de 
o emitente entrar em incumprimento. Na prática, funciona 
como um seguro. Em troca, o investidor paga ao emitente 
dos CDS, regra geral um banco de investimento, uma taxa 
de juro ou comissão. Estes contratos foram introduzidos 
em 1995 pelo banco JPMorgan. A cotação dos CDS é 
expressa em pontos base, que representam o prémio 
que o investidor tem de pagar acima da taxa de juro de 
referência para a maturidade das obrigações que está a 
proteger. (Ver também Swaps)

CRÉDITO À HABITAÇÃO – Empréstimo bancário 
concedido para financiar a aquisição de um imóvel, sendo 
este em regra hipotecado como garantia do empréstimo.

CRIADOR DE MERCADO (MARKET MAKER) 
– Intermediário financeiro que assume a obrigação de 
fornecer um preço de compra e/ou de venda relativamente 
a uma determinada categoria de valores mobiliários ou 
instrumentos financeiros, de forma a criar condições 
(liquidez) para que se verifique a comercialização regular 
daqueles valores mobiliários. Estas operações são 
precedidas da celebração de um contrato entre o criador 
de mercado (intermediário financeiro) e a entidade gestora 
do mercado.

CUPÃO – Designa o montante do juro periódico devido 
pelo emitente ao obrigacionista. O valor do cupão 
corresponde, pois, ao resultado da multiplicação da taxa 
de cupão pelo valor nominal da obrigação. (Ver também 
Taxa de Cupão).

CURVA DE RENDIMENTOS (YIELD CURVE) 
– Por curva de rendimentos, curva de taxas de juro ou, 
na acepção anglo-saxónica, yield curve, designa-se a 
representação gráfica das taxas internas de rentabilidade, 
calculadas a partir de preços de obrigações que diferem 
entre si apenas quanto ao prazo de vencimento. Em geral 
a curva de rendimentos é calculada com base em títulos 

de dívida emitidos pelo Tesouro do país a que respeita.

CUSTÓDIA DE TÍTULOS – Serviço prestado aos 
investidores de registo e guarda de títulos e de gestão 
de direitos.

CUSTÓDIA FUNGÍVEL – Serviço de custódia na 
qual os valores mobiliários retirados podem não ser os 
mesmos depositados, embora sejam da mesma espécie, 
qualidade e quantidade. Deixa de existir a necessidade de 
se retirar exactamente o mesmo certificado depositado.

CUSTÓDIA INFUNGÍVEL – Serviço de custódia 
no qual os valores mobiliários depositados são mantidos 
discriminadamente pelo depositante.
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dDATA DE EMISSÃO – Data em que o juro acumula 
numa nova emissão.

DATA DE EXERCÍCIO – Dia em que um direito de 
opção pode ser exercido.

DATA DE EXPIRAÇÃO – Último dia em que um direito 
de opção pode ser exercido (opções de estilo americano) 
ou o dia em que a opção pode ser exercida (opções de 
estilo europeu).

DATA DE RELATO – A data a que se reporta a 
informação financeira que é objecto de divulgação.

DATA DE MATURIDADE (OU DATA DE 
VENCIMENTO) – Data em que chega ao fim a 
vigência de um produto, daí resultando consequências 
que dependem do produto financeiro em causa. No 
caso de obrigações clássicas, por exemplo, na data de 
maturidade o emitente tem de proceder ao reembolso do 
capital investido e ao pagamento dos juros remanescentes. 
No caso das opções, na data de maturidade ou de 
vencimento, neste caso também dita data de expiração, 
expira o direito de opção de que o comprador é titular.

DAY-TRADE – A compra (venda), num determinado 
dia, seguida da venda (compra), nesse mesmo dia, dos 
mesmos instrumentos financeiros.

DEBÊNTURE – (ver obrigações). Nunca utilizar 
debênture em vez obrigação.

DEFAULT – Um emitente de dívida entra em default 
(incumprimento) quando se vê na impossibilidade (ou na 
indisponibilidade) para cumprir com os termos de acordos 
financeiros previamente estabelecidos junto de credores. 
Em teoria, ainda que seja muito comum que empresas e 
pessoas individuais possam entrar em “default”, os países 
não podem declarar falência. Mas podem incorrer em 
dificuldades de tesouraria e de incapacidade de acesso 
aos mercados financeiros que obriguem a um processo 
de reestruturação da dívida. Perante uma situação de 
insolvência, um emitente inicia geralmente um processo 
de renegociação dos contratos, que pode passar por 
uma extensão dos prazos acordados ou, mesmo, pela 
redução do valor a reembolsar ao investidor – um processo 
conhecido como haircut. (Ver também Incumprimento)

DELTA – Montante da variação do valor de uma opção/
warrant face à variação em uma unidade monetária do 
preço do activo subjacente, supondo que todos os outros 
factores (preço de exercício, maturidade, taxa de juro sem 
risco, dividendos e volatilidade) se mantêm constantes.

DEPOSITÁRIO – A Instituição Financeira que regista 

nos seus livros carteiras, próprias e/ou de terceiros, 
que contêm valores mobiliários e outros instrumentos 
financeiros admitidos à negociação num Mercado 
Regulamentado.

DEPÓSITO A PRAZO – Operação bancária através 
da qual os bancos captam fundos junto do público, 
obtendo a propriedade dos mesmos por um período de 
tempo pré-estabelecido (prazo) e assumindo, em relação 
aos fundos depositados, a qualidade de devedores 
perante os depositantes. Estes depósitos constituem uma 
aplicação de poupança, sendo regulados por um contrato 
que estabelece as condições aplicáveis (tais como, o 
prazo, a taxa de juro e as penalizações por antecipação 
do levantamento).

DEPOSITÁRIO PRINCIPAL – O Depositário que 
seja titular de uma carteira aberta junto de uma Central 
de Valores.

DIRECÇÃO DO MERCADO REGULAMENTADO 
– A Instituição Financeira gestora desse Mercado 
Regulamentado.

DIREITO CONTINGENTE – O direito emergente de 
um contrato contingente que pode, ou não, ser exercido, 
segundo o único e exclusivo arbítrio de quem seja titular 
desse direito.

DIREITO DE OPÇÃO – Sinónimo de direito contingente.

DIREITO FIRME – Qualquer direito emergente dum 
contrato firme.

DISTRIBUIDORA – Instituição financeira que para 
além da intermediação de transacções por conta de 
terceiros, pode também realizar transacções por conta 
própria para a sua carteira. Também designada por dealer.

DIVIDENDOS – Montante em dinheiro que os 
titulares de acções recebem, a título de participação nos 
lucros das empresas. A sua distribuição (e respectivo 
pagamento) depende da existência de lucros e da 
política de distribuição de dividendos adoptada por cada 
sociedade.
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eEMISSÃO (1) – Operação pela qual os valores 
mobiliários são criados e oferecidos aos investidores 
que os queiram adquirir. A emissão e subscrição são 
operações que ocorrem no mercado primário. Este 
opõe-se ao mercado secundário de que o exemplo mais 
conhecido é o mercado de bolsa.

EMISSÃO (2) – O conjunto de todos os instrumentos 
financeiros com o mesmo emitente e idênticas 
características e, por isso, totalmente fungíveis.

EMISSÃO A DESCONTO – A emissão diz-se a 
desconto quando o preço é inferior ao valor nominal do 
instrumento financeiro.

EMISSÃO A PRÉMIO – A emissão diz-se a prémio 
quando o preço é superior ao valor nominal do instrumento 
financeiro.

EMISSÃO AO PAR – A emissão diz-se ao par quando 
o preço é igual ao valor nominal do instrumento financeiro.

EMITENTE (OU ENTIDADE EMITENTE) – 
Entidade que emite os valores mobiliários. Trata-se, pois, 
da entidade sobre a qual os detentores dos valores 
mobiliários podem exercer os direitos que a posse dos 
valores mobiliários confere, sejam estes de propriedade 
ou de crédito. Tratando-se de acções é a entidade cujo 
capital próprio essas acções representam. Tratando-se de 
dívida trata-se do devedor do empréstimo.

ENCERRAMENTO DE UMA POSIÇÃO (OFFSET 
OU CLOSING-OUT) – O encerramento (ou fecho de 
uma posição) significa realizar uma operação de sentido 
inverso à que deu origem à posição. O encerramento 
de posições em contratos de futuros ou de opções 
é facilmente concretizado comprando um contrato da 
mesma série do contrato originariamente vendido ou 
vendendo um contrato da mesma série do contrato 
originalmente comprado. Em transacções celebradas 
bilateralmente fora de bolsa (isto é, em contexto OTC) o 
encerramento da posição original implica o acordo da 
outra parte (Ver também Reversibilidade, Abertura de 
Posição, Reforço de Posição e Quadrar uma Posição).

ENTIDADE DE CUSTÓDIA DA EMISSÃO – A 
Instituição Financeira que mantém actualizado: a Ficha 
Técnica da emissão; e o registo dos Depositários 
Principais dessa emissão.

ENTIDADE DE LIQUIDAÇÃO/COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA – A Instituição Financeira que assegura o 
pagamento dos instrumentos financeiros transaccionados 
num Mercado Regulamentado aos respectivos vendedores.

ENTIDADE DE LIQUIDAÇÃO/COMPENSAÇÃO 
FÍSICA – A Instituição Financeira que assegura a entrega 
dos instrumentos financeiros transaccionados num 
Mercado Regulamentado aos respectivos compradores.

ENTIDADE EMITENTE – (Ver Emitente).

ENTIDADE FINANCEIRA – Pessoa colectiva ou 
património autónomo que não se esgota num único 
negócio jurídico, ou num número previamente fixado 
de negócios jurídicos, e que tem por objecto: contrair 
obrigações com expressão pecuniária, firmes ou 
contingentes; e/ou exercer actividades em mercados 
financeiros, junto de uma pluralidade de outras entidades.

ENTREGÁVEL – Activo que pode ser entregue pelo 
vendedor ou pelo emitente de um instrumento financeiro 
para satisfazer as suas obrigações.

ESPECULAÇÃO – Assumpção de posições curtas ou 
longas num activo em função das expectativas do agente 
económico. Um especulador que espere a subida do 
preço do activo assume uma posição longa nesse activo 
e um especulador que espere uma descida do preço 
assume uma posição curta no activo. A especulação 
conduz a ganhos quando a expectativa se confirma, e 
origina perdas quando a evolução dos preços é diferente 
da perspectivada. Assim, a especulação, ao contrário da 
arbitragem e da cobertura de riscos, implica a assumpção 
de riscos.

ESPECULADOR – Agente económico que realiza 
operações de especulação.

ESTILOS DAS OPÇÕES – As opções distinguem-
se, quanto ao estilo, em opções de estilo europeu e 
em opções de estilo americano. As opções de estilo 
europeu apenas podem ser exercidas numa determinada 
data (data de expiração), enquanto as opções de estilo 
americano podem ser exercidas em qualquer altura até à 
data de expiração.

ETF (EXCHANGE TRADED FUND) – Fundo de 
investimento aberto admitido à negociação em bolsa de 
valores e que visa obter um desempenho dependente 
do comportamento de um determinado indicador de 
referência (seja este um índice, um activo ou uma 
estratégia de investimento). Note-se que o desempenho 
deste fundo apenas em determinados contextos, e em 
certos horizontes temporais, é idêntica à do indicador de 
referência. Donde, o investimento num ETF não garante o 
mesmo desempenho do indicador de referência.

• ACTIVELY – MANAGED ETF – ETF que segue 
uma estratégia de gestão activa. A sua rentabilidade 
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freflecte essa estratégia de investimento em vez de um 
determinado indicador de referência.

• INVERSE ETF OU SHORT ETF – ETF que têm 
por objectivo proporcionar um desempenho inverso ao 
do comportamento do indicador de referência.

• LEVERAGED ETF – Os ETF alavancados 
caracterizam-se por visar obter uma performance 
dependente do comportamento de múltiplo do 
respectivo indicador. Existem ETF cuja política de 
investimento é duplicar ou triplicar o comportamento 
do indicador de referência.

• LEVERAGE INVERSE ETF – ETF que têm por 
objectivo obter um desempenho correspondente a 
um múltiplo da performance inversa do indicador de 
referência (isto é, da performance de uma posição 
curta alavancada no indicador de referência). Trata-
-se assim de uma combinação das duas tipologias 
anteriores (Leveraged ETF e Inverse ETF).

• TRACKER – ETF cuja estratégia de investimento 
é apenas seguir o indicador de referência (gestão 
passiva).

EVENTOS SOCIETÁRIOS – Eventos relacionados 
com a vida da sociedade, tais como a distribuição de 
dividendos, a alteração do valor nominal das acções, o 
aumento do capital social ou o lançamento de ofertas 
tendemos por objecto as suas acções (Ver também 
Acidentes Técnicos).

EXERCÍCIO DE UMA OPÇÃO – Acto pelo qual 
o comprador de uma opção faz uso do seu direito de 
comprar ou vender o activo subjacente.

FACTO RELEVANTE – Qualquer facto ou circunstância 
que, mesmo não sendo do conhecimento público, é 
susceptível de afectar, quer o andamento esperado para 
os negócios do emitente, quer a sua situação financeira e 
patrimonial, quer os riscos a que ele se encontre exposto.

FALÊNCIA – Uma empresa/emitente encontra-se numa 
situação de falência quando se declara a sua inviabilidade 
económica ou a impossibilidade de recuperação 
financeira.

FECHO DE UMA POSIÇÃO – (Ver Encerramento de 
uma Posição).

FICHA TÉCNICA DA EMISSÃO – O conjunto 
de atributos que caracterizam completamente uma 
emissão, distinguindo-a de todas as demais emissões, 
apresentados de forma sistematizada e comparável.

FLUXO MONETÁRIO – (Ver Cash Flow).

FOREX FORWARD – Transacções a prazo sobre 
divisas realizadas através de contratos forward.

FOREX SPOT – Transacções à vista sobre divisas.

FORWARDS – (Ver Contrato Forward).

FUNDO AUTÓNOMO – Património autónomo afecto 
aos contratos de seguro ligados a fundos de investimento 
(Unit Linked) que é pertença do tomador do seguro e 
que não pode ser usado para assumir responsabilidades 
próprias do segurador.

FUNDO FINANCEIRO – Entidade Financeira que 
tenha a natureza jurídica de património autónomo.

FUNDO IMOBILIÁRIO – Fundo de investimento 
constituído sob a forma de condomínio fechado, cujo 
património é destinado a aplicações em empreendimentos 
mobiliários.

FUNDO MÚTUO DE ACÇÕES – Conjunto de 
recursos administrados por uma distribuidora de valores, 
sociedade corretora, banco de investimento, ou banco 
múltiplo com carteira de investimento que os aplica em 
uma carteira diversificada de acções, distribuindo os 
resultados aos quotistas, proporcionalmente ao número 
de quotas possuídas.

FUNDO DE INVESTIMENTO – Organismo que tem 
como finalidade o investimento colectivo das poupanças de 
investidores (designados participantes), cujo funcionamento 
se encontra sujeito ao princípio da diversificação de riscos 
e à prossecução do exclusivo interesse dos participantes. 
Trata-se de um património autónomo (pertença dos 
participantes) gerido por profissionais (entidades gestoras).
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gFUNGIBILIDADE – Atributo dos valores mobiliários e 
que consiste na possibilidade de serem absolutamente 
substituídos por outros da mesma espécie, qualidade 
ou quantidade, mas com as mesmas características e 
qualidades.

FUTUROS – (Ver Contrato de Futuros).

GAMMA – Indicador que mede a variação do Delta por 
cada unidade de variação do preço do activo subjacente. 
Trata-se, pois, da primeira derivada do Delta em relação ao 
preço do activo subjacente.

GANHO DE CAPITAL (OU MAIS-VALIA) – O ganho 
de capital (ou Mais-Valia) corresponde à diferença positiva 
entre o preço de alienação e o preço de aquisição de um 
instrumento financeiro. Se essa diferença for negativa regista-
-se uma perda de capital (ou Menos-Valia).

GARANTIA PERMANENTE – Conjunto de activos 
permanentemente depositados como garantia. (Ver Garantia).

GARANTIA – Conjunto de activos depositados pelo 
devedor (investidor, intermediário financeiro ou outrem) junto 
do credor (intermediário financeiro, câmara de compensação 
ou outrem) que, em determinadas condições, podem ser por 
este mobilizados para satisfazer o seu crédito (Ver Margem, 
Conta-Margem e Reforço de Margem).

GESTÃO FIDUCIÁRIA – O mandato conferido a uma 
Entidade Financeira para que esta assegura a gestão de uma 
dada carteira.

GESTÃO FIDUCIÁRIA DISCRICIONÁRIA – A 
gestão fiduciária pela qual são conferidos expressamente ao 
mandatário, ou gestor, poderes plenos para gerir a carteira 
que lhe é confiada como se de coisa própria se tratasse, 
sem prejuízo do dever de prestar contas.

GESTÃO FIDUCIÁRIA NÃO DISCRICIONÁRIA – 
A gestão fiduciária pela qual são conferidos ao mandatário, 
ou gestor, apenas os poderes necessários para exercer os 
direitos patrimoniais inerentes aos títulos que compõem a 
carteira que lhe é confiada, sem prejuízo do dever de prestar 
contas.

GOVERNAÇÃO CORPORATIVA – Governação 
corporativa ou governo das sociedades ou das empresas 
é o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, 
regulamentos e instituições que regem a maneira como 
uma empresa é dirigida, administrada ou controlada. O 
conceito também incide sobre as relações entre os diversos 
actores envolvidos (ver stakeholders) e os objectivos pelos 
quais a empresa se orienta. Para além dos accionistas, 
incluem-se entre os actores ou participantes do governo das 
sociedades os funcionários, fornecedores, clientes, bancos 
e outros credores, instituições reguladoras (como a CMC, 
o Banco Central, etc.) e a comunidade em geral. As boas 
práticas de governação corporativa visam aumentar o valor 
da empresa, facilitar o seu acesso ao capital e contribuir para 
a sua perenidade. Através das suas funções de regulação 
e supervisão, a CMC incentiva a adopção de boas práticas 
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hde Governação Corporativa, promovendo a transparência 
das decisões das empresas e das operações realizadas no 
Mercado de Capitais.

HAIRCUT – O haircut, que numa tradução literal 
corresponde a “corte de cabelo”, traduz a perda que um 
investidor está na iminência de suportar num determinado 
activo. A dimensão do “haircut” reflecte a percepção de 
risco associada ao activo. Por exemplo, o “haircut” que 
foi negociado em 2012 com os bancos e entidades 
financeiras privadas que compraram títulos de dívida da 
Grécia foi de 50%. O objectivo do “haircut” é criar melhores 
condições para que o remanescente da dívida possa ser 
efectivamente recuperado. 

HEDGE  FUND  – Tipo  especial  de  fundo  de  
investimento, que  normalmente  apresenta  as  seguintes 
características:

• Não sujeito a regulação ou sujeito a regras menos 
exigentes que as aplicáveis aos fundos de investimento 
harmonizados;

• Sem regras de composição do património ou com 
regras estabelecidas pelo gestor (denominados auto-
-limites);

• Utilização de técnicas agressivas de gestão da 
carteira (alavancagem/short selling);

• Não permite subscrições e resgates frequentes. Em 
determinados casos, essa frequência é decidida pelo 
gestor em função da estratégia de investimento;

• Os deveres de informação aos participantes e ao 
mercado são, em regra, menos exigentes que as 
aplicáveis aos fundos de investimento harmonizados 
(caso da divulgação da carteira e do valor da unidade 
de participação).

HEDGER – Agente económico que realiza operações 
de cobertura de risco.

HÍBRIDO – Instrumento financeiro que reúne elementos 
característicos das acções e dos instrumentos de dívida 
(equity e debt). São exemplo de instrumentos financeiros 
híbridos os valores mobiliários perpétuos, os valores 
mobiliários obrigatoriamente convertíveis em acções e as 
acções preferenciais sem voto.

HOME BROKER – É um moderno canal de 
relacionamento entre os investidores e as sociedades 
corretoras, que torna ainda mais ágil e simples as 
negociações no mercado accionista, permitindo o envio 
de ordens de compra e venda de acções pela Internet, e 
possibilitando o acesso às cotações, o acompanhamento 
de carteiras de acções, entre vários outros recursos.
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iICAE (INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE 
AFORRO ESTRUTURADOS) – ICAE (Instrumentos 
de Captação de Aforro Estruturados): Produtos financeiros 
(sob a forma de contrato de seguro) cuja rentabilidade 
depende, total ou parcialmente, da evolução de outro 
instrumento financeiro, sendo o risco do investimento 
assumido, total ou parcialmente, pelo tomador do seguro. 
Os Unit Linked são qualificados como ICAE.

ILÍCITO DE MERCADO – Todo o acto ou omissão: 
que ponha em causa a segurança jurídica de Mercados 
Regulamentados; que atente contra a legítima confiança 
de emitentes e/ou de Investidores.

ILÍCITO PRUDENCIAL – Todo o acto ou omissão 
contrários às normas em vigor no sistema financeiro, 
designadamente no presente Quadro Normativo, que seja 
praticado por, ou imputável a uma Entidade Financeira e 
que tenha por efeito prejudicar a supervisão prudencial.

IMUNIZAÇÃO – Uma carteira diz-se imunizada 
relativamente um dado risco se a alteração da variável que é a 
fonte desse risco não causa qualquer impacto no valor dessa 
carteira. Assim, por exemplo, uma carteira diz-se imunizada 
do risco de taxa de juro se a alteração das taxas de juro não 
provocar qualquer alteração no valor dessa carteira.

INCUMPRIMENTO – Uma empresa/emitente 
encontra-se numa situação de incumprimento quando 
não cumpre com alguma das suas obrigações contratuais 
vencidas resultantes de financiamentos através de 
contracção de dívida.

INDEXANTE (OU INDICADOR DE REFERÊNCIA) 
– Preço, taxa, índice ou outra variável de cujo valor 
depende o reembolso ou a remuneração de um produto 
(Ver também Activo Subjacente).

INDICADOR DE REFERÊNCIA – Ver Indexante.

ÍNDICE DE COTAÇÕES DE ACÇÕES – índice cuja 
taxa de variação entre duas datas é igual à taxa de variação 
do valor de mercado da carteira que esse índice representa.

INFLAÇÃO – A inflação é o aumento persistente e 
generalizado dos preços dos bens e serviços. Dito de 
outra forma, a inflação é a desvalorização do valor de 
mercado do dinheiro.

INLINE WARRANTS – Muito semelhantes aos turbo 
warrants mas com duas barreiras de knock-out, uma 
superior e uma inferior ao preço de mercado do activo 
subjacente. Se em algum momento, durante o período de 
negociação, as barreiras de knock-out superior ou inferior 
forem atingidas ou ultra-passadas pelo valor do activo 

subjacente, os direitos inerentes ao Warrant cessam e 
este extingue-se de imediato (Ver também Warrants de 
Estruturados, Warrants com Barreira e Turbo Warrants).

INSIDER – Investidor que tem acesso privilegiado a 
determinadas informações, antes que estas se tornem 
conhecidas no mercado.

INSOLVÊNCIA – Uma empresa considera-se numa 
situação de insolvência quando se encontra impossibilitada 
de cumprir as suas obrigações vencidas ou quando o seu 
passivo seja manifestamente superior ao activo, avaliados 
segundo as normas contabilísticas aplicáveis.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Entidade Financeira 
que tenha a natureza jurídica de sociedade comercial.

INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO – Empresas cuja 
actividade consiste em receber do público depósitos ou 
outros fundos reembolsáveis, a fim de os aplicarem por 
conta própria mediante a concessão de crédito.

INSTRUMENTOS DERIVADOS – São instrumentos 
derivados as opções, os futuros, os swaps, os contratos 
a prazo e quaisquer outros instrumentos ou contratos com 
características análogas;

INSTRUMENTO FINANCEIRO (1) – Instrumentos 
de investimento que incluem os valores mobiliários, os 
instrumentos financeiros derivados, os instrumentos do 
mercado monetário bem como quaisquer outros como tal 
considerados.

INSTRUMENTO FINANCEIRO (2) – O direito, 
firme ou contingente, ainda que intransmissível inter 
vivos, a um rendimento financeiro, ou a uma sucessão 
de rendimentos financeiros de montante determinado ou 
determinável, em datas futuras certas ou determináveis.

INSTRUMENTO FINANCEIRO COM RISCO 
DE CAPITAL ALAVANCADO – Instrumento financeiro 
em que o investidor não só pode perder a totalidade 
do capital inicialmente investido, como pode vir a ser 
chamado (por exemplo, através do reforço de margens) a 
assumir perdas que vão além desse montante.

INSTRUMENTO FINANCEIRO COM RISCO DE 
CAPITAL – Instrumento financeiro em que o montante do 
capital a reembolsar ou do preço a receber na maturidade 
da aplicação é incerto, podendo vir a ser inferior ao capital 
inicialmente investido.

INSTRUMENTO FINANCEIRO COM RISCO 
DE RENTABILIDADE – Instrumento financeiro que 
apresenta risco de capital e/ou cujo rendimento periódico 
é incerto e/ou variável.
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INSTRUMENTO FINANCEIRO DE RENDIMENTO 
FIXO – Instrumento financeiro em que o montante do 
rendimento periódico está fixado à partida.

INSTRUMENTO FINANCEIRO DE RENDIMENTO 
GARANTIDO – Instrumento financeiro de rendimento 
periódico certo, (pelo menos em parte) fixo, e em que 
não há risco de capital. Note-se que, em caso de falência 
ou insolvência do devedor, o pagamento atempado dos 
rendimentos e o reembolso do capital poderão deixar de 
ser possíveis, pelo que deve ser sempre dada atenção ao 
respectivo risco de crédito. Um instrumento (ou aplicação) 
que pague cupão fixo/certo mas não tenha garantia de 
capital não é um instrumento ou aplicação de rendimento 
garantido.

INSTRUMENTO FINANCEIRO DE RENDIMENTO 
PERIÓDICO CERTO (FIXO OU VARIÁVEL) 
– Instrumento financeiro em que o pagamento de 
rendimentos periódicos (juros) é certo, não sendo 
condicionado à ocorrência de qualquer evento. Note- 
-se, porém, que em caso de falência ou insolvência 
do devedor, o pagamento atempado dos rendimentos 
poderá deixar de ser possível, pelo que deve ser sempre 
dada atenção ao respectivo risco de crédito.

INSTRUMENTO FINANCEIRO DE RENDIMENTO 
PERIÓDICO EVENTUAL – Instrumento financeiro em 
que o pagamento de rendimentos periódicos (juros ou 
dividendos) é incerto à partida. No caso das acções o 
pagamento desse rendimento é incerto por natureza, 
dado que depende da existência de lucros distribuíveis 
e da decisão de proceder à sua distribuição. No caso 
de alguns instrumentos financeiros representativos de 
dívida essa eventualidade decorre do pagamento ser 
condicionado à ocorrência de determinados eventos 
(tais como, por exemplo, a evolução do preço de um 
índice de cotações de acções). Instrumento Financeiro 
de Rendimento Variável: Instrumento financeiro em que 
o montante do rendimento periódico não está fixado à 
partida, antes dependendo da evolução de um indexante.

INSTRUMENTO FINANCEIRO DERIVADO – 
Instrumentos financeiro cujo valor se afere por referência a 
(porque derivam de) outro activo ou instrumento financeiro 
(activo subjacente). São instrumentos financeiros derivados, 
entre outros, os contratos de futuros, os contratos forwards, 
os contratos de opções e os contratos diferenciais.

INSTRUMENTO FINANCEIRO DESMATERIALIZADO 
– Instrumento financeiro representado unicamente por 
um registo junto de uma Central de Valores ou de uma 
Contraparte Central.

INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS OU 
INTERMEDIÁRIOS AUTORIZADOS – As 
pessoas e entidades, singulares ou colectivas, públicas 
ou privadas, legalmente habilitadas a exercer no mercado 
financeiro, a título profissional, alguma actividade de 
intermediação financeira;

IN-THE-MONEY – Situação em que o preço de 
exercício de uma opção ou warrant se situa abaixo (no 
caso da call) ou acima (no caso da put) do preço de 
mercado do activo subjacente. Significa isto que nas 
actuais condições de mercado o exercício da opção ou 
do warrant conduziria a um ganho. Porém, esse ganho 
pode ou não ser suficiente para compensar o prémio 
pago pela opção.

INVESTIDOR – O titular dos direitos, pecuniários e outros, 
que a posse legitima do instrumento financeiro conferir.

INVESTIDOR DE RETALHO – O Investidor que não 
manifesta de modo inequívoco a vontade de ser Investidor 
Qualificado.

INVESTIDORES INSTITUCIONAIS – São 
organizações que negoceiam grandes volumes de 
títulos. Alguns exemplos são instituições financeiras e 
companhias de seguros, fundos de pensões, bancos, 
sociedades de investimentos e outras qualificadas pela lei. 
Dito de outra forma, são investidores que sejam dotados 
de uma especial competência e experiência relativas a 
valores mobiliários e instrumentos derivados.

INVESTIDOR QUALIFICADO – O Investidor 
que declara formalmente: ser conhecedor dos riscos 
associados a todo e qualquer instrumento financeiro 
admitido à negociação em Mercado Regulamentado; e 
estar na disposição de assumir conscientemente esses 
riscos e de suportar as consequências que daí resultarem.

INVESTIMENTO FINANCEIRO – (Ver Aplicação 
Financeira).

IOSCO – Também chamada OICV (Organização 
Internacional das Comissões de Valores), a IOSCO 
(International Organization of Securities Commissions) foi 
criada em 1983 e congrega as entidades reguladoras de 
valores mobiliários a nível mundial, com o objectivo de 
fixar um padrão global de actuação dos seus membros. 
A IOSCO exerce a sua tutela em 95% dos mercados de 
valores mobiliários do mundo, promovendo a adesão aos 
padrões internacionalmente reconhecidos para regulação 
de valores mobiliários de modo a evitar o risco sistémico, 
assegurar as condições de equidade para os emitentes e 
a segurança dos investidores.
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j lJURO – Rendimento pago pelo emitente aos detentores 
de produtos de investimento de dívida e que corresponde à 
contrapartida pelo crédito concedido por um determinado 
período de tempo. O direito ao juro pode estar garantido 
à partida ou depender de certas condições a verificar no 
futuro, tais como a valorização de um activo subjacente ou 
evolução de um indexante. O montante do juro pode ser 
determinado com base numa taxa variável (circunstância 
em que o montante do juro depende da evolução de um 
indexante) ou numa fixa. A periodicidade do pagamento 
é definida em cada caso, podendo ser anual, semestral, 
trimestral ou outra. (Ver também Taxa de Juro, Taxa de 
Juro Efectiva e Taxa de Juro Nominal).

JURO COMPOSTO – Juro produzido pelos juros 
vencidos em anteriores períodos de capitalização. O 
mesmo que Capitalização. (Ver também Juro Simples, 
Cupão e Período de Capitalização).

JURO SIMPLES – Juro produzido pelo capital inicial, 
ou seja, é o resultado da multiplicação da taxa de juro 
sobre o valor nominal do investimento. (Ver também Juro 
Composto e Cupão).

LEASING – Modalidade de crédito profissional formada 
por um contrato de aluguer de equipamentos mobiliários 
ou imobiliários, acompanhado de uma promessa de 
venda ao arrendatário.

LEILÃO PRIMÁRIO – É a venda de títulos públicos, 
com publicação de edital, para todo o mercado. É também 
chamado de leilão formal.

LEILÃO SECUNDÁRIO – Pode ser chamado informal. 
É a venda de títulos apenas para algumas instituições 
financeiras, que depois pode, repassar a outras.

LINHA DE NEGÓCIO – O conjunto de operações 
financeiras similares, originadas ou não em contratos 
financeiros, que expõem ao risco as Entidades Financeiras 
que as empreendam.

LIQUIDAÇÃO DIÁRIA DE PERDAS E GANHOS 
– (Ver Ajustes Diários de Perdas e Ganhos).

LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – Acto de apuramento 
e entrega do montante devido ao investidor ou devido 
pelo investidor, aquando do fim de uma operação de 
investimento ou na maturidade do produto financeiro.

LIQUIDAÇÃO FÍSICA – Corresponde ao apuramento 
e à entrega física dos activos devidos, no momento de 
concretização da operação de venda ou finalização de 
uma operação de investimento ou na maturidade do 
produto financeiro.

LIQUIDEZ (1) – Facilidade de transformar em meios 
monetários o investimento antes realizado num dado 
activo. Essa facilidade envolve duas dimensões: o tempo 
que demora a concretizar a transformação do activo 
em moeda e o custo (designadamente, pelo facto de a 
transacção se dar a um preço inferior ao valor económico 
real do activo em causa) que a transformação implica. 
A liquidez pode definir-se pelo número de unidades 
monetárias que é necessário injectar ou retirar de um 
mercado para que o preço de um activo financeiro se 
altere. Assim, quanto mais elevado esse montante, maior 
a liquidez do activo e, consequentemente, do mercado. 
Se, pelo contrário, com transacções de pequeno valor 
se originar a alteração significativa do preço do activo 
estaremos na presença de um activo e de um mercado 
de reduzida liquidez.

LIQUIDEZ (2) – O total agregado, em circulação num 
dado momento, de moeda metálica, moeda fiduciária 
emitida pelo Banco Central, moeda escritural do Banco 
Central e moeda escritural dos Bancos.
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mMAIS-VALIA – (Ver Ganho de Capital).

MARGEM – Montante a ser depositado pelo cliente, 
em dinheiro ou valores mobiliários, no âmbito de 
operações de compra ou venda a termo, contratos de 
futuros ou opções. Assim designada por corresponder 
a uma parte (margem) do valor da posição contratual 
assumida. Em certas circunstâncias pode ser exigido 
um reforço de margem, por efeito de alguma variação 
que altere a relação de proporcionalidade entre o valor 
do activo subjacente e o valor da margem exigida. (Ver 
Conta-Margem e Garantia).

MARKETMAKER – Entidade autorizada a actuar 
em bolsa ou em mercado de balcão regulamentado e 
comprometendo-se a comprar ou vender um ou vários 
valores mobiliários, até uma determinada quantidade, 
fixando a cada momento preços de compra e venda de 
modo a assegurar a regular liquidez dos valores mobiliários.

MARK-TO-MARKET – Procedimento pelo qual são 
diariamente apuradas e liquidadas as perdas e os ganhos 
numa posição em contratos de derivados.

MATURIDADE – A maturidade ou data de maturidade 
é o período ou momento durante o qual ou até ao qual 
o direito contido num determinado instrumento financeiro 
pode ser exercido ou é válido. O termo utiliza-se não só 
para referir uma data em concreto (data de maturidade) 
como um período de tempo e é usado mais habitualmente 
para obrigações.

MEMBRO DE MERCADO REGULAMENTADO 
– A Instituição Financeira autorizada a operar, quer por 
conta própria, quer em nome e por conta de terceiro, 
nesse Mercado Regulamentado.

MERCADO – O esquema de transacção multilateral que 
não se esgota numa única transacção, ou num número 
de transacções previamente fixado, e em que é possível 
as partes não negociarem directamente.

MERCADO A PRAZO – Mercado em que as 
transacções são realizadas no pressuposto da sua 
liquidação (isto é, a entrega do activo pelo vendedor e o 
pagamento do preço pelo comprador) numa data futura. 
Os contratos de futuros, forwards e de opções são 
exemplos de mercado a prazo, que é por isso também 
designado mercado a termo ou mercado de derivados. 

MERCADO CAMBIAL – Mercado onde se procede à 
negociação de moedas (divisas).

MERCADO DE BALCÃO (OU OTC – OVER-THE-
COUNTER MARKET) – Mercado (isto é, espaço físico 

ou lógico) onde são realizadas transacções fora de bolsa. 
As transacções OTC são celebradas bilateralmente (isto 
é, acordadas entre um comprador e um vendedor que se 
conhecem) e não, como acontece nas bolsas de valores, 
de forma anónima e multilateral (isto é, num contexto em 
que todas as ordens de todos os compradores e de todos 
os potenciais vendedores concorrem entre si de forma 
anónima). (Ver Mercado Regulamentado).

MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO – 
Mercado regulamentado cuja constituição e extinção 
depende de registo junto do Organismo de Supervisão 
do Mercado de Valores Mobiliários, sendo os valores 
mobiliários e instrumentos financeiros que podem ser 
objecto de admissão estabelecidos por aviso do Organismo 
de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários. 

MERCADO DE BOLSA – mercado regulamentado 
cuja constituição e extinção depende de autorização do 
Ministro das Finanças, ouvido o Organismo de Supervisão 
do Mercado de Valores Mobiliários, estando sujeito a 
registo junto do mesmo, sendo os valores mobiliários 
e instrumentos financeiros que podem ser objecto de 
admissão estabelecidos por lei.

MERCADO DE CAPITAIS – Mercado, regulamentado 
e não regulamentado, onde se procede à negociação de 
instrumentos financeiros e valores mobiliários que não 
revestem a natureza de instrumentos financeiros de curto 
prazo. (Ver Mercado Monetário).

MERCADO DE DERIVADOS – Mercado 
regulamentado ou não regulamentado onde se 
transaccionem instrumentos financeiros derivados.

MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS – O 
conjunto dos mercados organizados ou controlados 
pelas autoridades competentes e onde esses valores se 
transaccionam.

MERCADO FINANCEIRO – É o mercado voltado 
para a transferência de recursos entre os agentes 
económicos. No mercado financeiro, são efectuadas 
transacções com títulos de prazos médio, longo e 
indeterminado, geralmente dirigidas ao financiamento dos 
capitais dos capitais de giro fixo.

MERCADO MONETÁRIO – Mercado onde se 
transaccionam instrumentos financeiros com uma natureza 
de curto prazo (isto é, tipicamente, com prazo inferior a 
um ano). Em contraposição ao mercado monetário, no 
mercado de capitais transaccionam-se os instrumentos 
financeiros com uma natureza de médio e longo prazo. 
(Ver Mercado de Capitais).
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MERCADO DE OPÇÕES – Mercado no qual são 
negociados direitos de compra e venda de um lote de 
valores mobiliários, com preços e prazos de exercício 
preestabelecidos contratualmente.

MERCADO PRIMÁRIO – Mercado onde são oferecidos 
à subscrição os instrumentos financeiros em processo de 
emissão. (Ver também Emissão e Mercado Secundário).

MERCADO REGULAMENTADO – Qualquer espaço 
ou sistema multilateral situado ou a funcionar em Angola 
em que se possibilite de forma organizada o encontro de 
interesses relativos a valores mobiliários e instrumentos 
derivados com vista à celebração de negócios sobre os 
mesmos.

MERCADO SECUNDÁRIO – O conjunto dos 
mercados organizados que asseguram a transacção 
(compra e venda) de valores mobiliários depois de 
distribuídos aos investidores através do mercado primário 
(Ver também Emissão e Mercado Primário).

MERCADO SPOT, À VISTA OU A CONTADO 
– O termo “spot” foi originalmente usado nas bolsas de 
mercadorias para designar negócios realizados com 
pagamento à vista e pronta entrega da mercadoria, em 
oposição aos mercados de futuro e a termo. Actualmente 
as expressões mercado spot, à vista ou a contados 
designam os mercados em que as transacções são 
realizadas no pressuposto da sua imediata ou quase 
imediata liquidação, isto é, que não têm a natureza de 
transacção a prazo.

MOEDA DE DENOMINAÇÃO (DE VALORES) – 
Sinónimo de Unidade de Conta.

MOEDA DE RELATO – Unidade de Conta em que 
está denominada a informação financeira que é objecto 
de divulgação.

MOEDA DO BANCO CENTRAL – O total em 
circulação da moeda fiduciária emitida pelo Banco Central 
e da moeda escritural do Banco Central.

MOEDA ESCRITURAL (DO BANCO CENTRAL) 
– Passivo Exigível à Vista, denominado na Unidade de 
Conta, registado nos Livros do Banco Central livremente 
transmissível inter vivos no todo ou em parte, e dotado de 
poder liberatório.

MOEDA ESCRITURAL (DOS BANCOS) – 
Passivo Exigível à Vista, denominado na Unidade de 
Conta, registado nos Livros dos Bancos detentores de 
licença para operar na República de Angola, livremente 
transmissível inter vivos no todo ou em parte, e dotado de 

poder liberatório (correntemente designada por Depósito 
à Ordem).

MOEDA FIDUCIÁRIA EMITIDA PELO BANCO 
CENTRAL (OU NOTA DE BANCO) – Títulos 
representativos do Passivo Exigível à Vista do BNA, 
livremente transmissíveis inter vivos, cujo poder liberatório 
coincide com o Valor Facial que lhes for fixado.

MOEDA METÁLICA – Objectos em liga metálica 
produzidos e postos em circulação pelo Banco Central 
e/ou pelo Tesouro da República de Angola, cujo poder 
liberatório coincide com o Valor Facial que lhes for fixado.
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onNATUREZA DAS OPÇÕES – Quanto à sua natureza 
as opções distinguem-se em opções de compra (call 
options) e opções de venda (put options).

NOCIONAL – (Ver Capital Nocional).

NOMINAL – Também designado por valor facial, 
representa o montante de capital que o emitente recebe 
por cada obrigação. Este montante serve também de base 
para se efectuar o cálculo para o pagamento de juros.

NOTAÇÃO DE RISCO (RATING) – Classificação 
do nível de risco de uma empresa ou instrumento financeiro 
realizado por uma entidade especializada (Agência de 
Notação de Risco). A avaliação do nível de risco pode 
incidir genericamente sobre uma entidade emitente, 
tendo em conta a sua situação económico-financeira e 
perspectivas de futuras, ou, especificamente, sobre o 
risco de crédito de um instrumento financeiro específico, 
avaliando a capacidade da respectiva entidade emitente 
proceder ao cumprimento atempado do serviço da dívida.

NOTE (VALORES MOBILIÁRIOS
REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA COM 
POSSIBILIDADE DE PERDA DE CAPITAL) 
– Designação genérica para valores mobiliários 
representativos de dívida com funcionamento similar ao 
das obrigações estruturadas, mas com possibilidade de 
perda de capital na maturidade do produto.

OBRIGACIONISTA – Detentor de uma ou mais 
obrigações.

OBRIGAÇÕES – Títulos representativos de dívidas das 
sociedades abertas, que podem ser:

• CLÁSSICAS: Valores mobiliários representativos 
de uma dívida que confere ao seu titular o direito ao 
recebimento periódico de juros durante a vida útil do 
empréstimo e ao reembolso do capital na respectiva 
data de maturidade.

• COM OPÇÃO DE REEMBOLSO PELO 
EMITENTE E PELO INVESTIDOR (CALL 
OPTION): Em algumas variantes dos diferentes tipos 
de obrigações (incluindo as obrigações perpétuas) 
pode verificar-se o reembolso do capital em dívida, em 
determinadas datas futuras, por opção do emitente, 
a um determinado valor (que pode ou não incorporar 
um prémio face ao valor nominal). A esta opção de 
reembolso antecipado por parte do emitente embutida 
na obrigação é designada call option da obrigação. 
O valor de uma obrigação clássica com call option é 
inferior ao valor da obrigação sem a call option, dado 
que àquele importa deduzir o prémio da opção, uma 
vez que obrigacionista assume a posição (de sujeição) 
de vendedor da opção.

• COM WARRANT: Obrigações que têm associado 
o direito de subscrever uma ou mais acções do 
emitente, nos prazos e em condições de preço 
definidos no momento da emissão do empréstimo 
obrigacionista.

• CONVERTÍVEIS: Obrigações que permitem, 
como forma de reembolso, a sua conversão em 
acções da sociedade emitente ou em outro tipo de 
valor mobiliário, nos prazos e em condições definidas 
no momento da sua emissão. O detentor destas 
obrigações fica titular de uma opção de conversão de 
obrigações em acções da empresa emitente, opção 
essa que poderá ser exercida durante um determinado 
período de tempo.

• CUPÃO ZERO: Obrigação que não paga juros 
periódicos, sendo adquirida/subscrita a um preço 
abaixo do par (abaixo do valor nominal), de forma a 
proporcionar aos investidores uma compensação sob 
a forma de ganho de capital. Este tipo de obrigação 
pode igualmente ser adquirido/subscrito ao par (isto 
é, ao valor nominal) e verificar-se um reembolso na 
data de maturidade acima do valor nominal (prémio de 
reembolso) de forma a atingir o mesmo fim.
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• ESTRUTURADAS: Valor mobiliário que combina 
uma obrigação com um instrumento derivado embutido 
naquela obrigação, por força do qual o rendimento da 
obrigação fica dependente, na sua existência e/ou no 
seu montante, do desempenho de um outro activo, 
instrumento, contrato financeiro ou índice e que pode 
potenciar ou alavancar esse rendimento. O rendimento 
da obrigação dependerá, proporcionalmente ou não, 
da variação do valor do activo subjacente ou do 
indexante.

• OBRIGATORIAMENTE CONVERTÍVEIS: 
Obrigações que na data de maturidade são 
obrigatoriamente convertidas em acções da sociedade 
emitente ou em outro tipo de valor mobiliário. Na 
prática, a emissão deste tipo de obrigações traduz-se 
num aumento de capital a prazo.

• PERPÉTUAS: São obrigações semelhantes às 
clássicas mas que não têm uma data de maturidade, 
ou seja o direito a recebimento periódico de juros é 
eterno e o capital em dívida não é reembolsado.

OFERENTE – A pessoa jurídica que toma a iniciativa de 
lançar uma Oferta Pública e que por ela responde.

OFERTA PÚBLICA – Considera-se pública a oferta 
relativa a valores mobiliários dirigida, no todo ou em 
parte, a destinatários indeterminados, sendo que a 
indeterminação dos destinatários não é prejudicada pela 
circunstância de a oferta se realizar através de múltiplas 
comunicações padronizadas, ainda que endereçadas a 
destinatários individualmente identificados.

OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – Uma oferta pública, 
que não pela emitente, feita aos investidores de valores 
mobiliários de uma emitente, para adquirir a totalidade ou 
uma parte desses valores mobiliários, independentemente 
de essa oferta ser obrigatória ou voluntária.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – Uma oferta pública feita 
pelos investidores ou pela emitente de, valores mobiliários 
para alienar a totalidade ou uma parte desses valores 
mobiliários ou desses instrumentos financeiros.

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – Uma oferta pública de 
distribuição feita pela emitente para alienar, no todo ou uma 
parte, uma nova emissão de instrumentos financeiros.

OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS 
– A oferta duma emissão de valores mobiliários considera-

-se pública se for dirigida a um número indeterminado de 
pessoas residentes ou não-residentes.

OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE VALORES 
MOBILIÁRIOS – Uma oferta pública de distribuição 
feita pelos investidores de valores mobiliários para alienar, 
no todo ou uma parte, uma emissão de valores mobiliários 
existentes.

OPA – (Ver Oferta Pública de Aquisição de Valores 
Mobiliários).

OPERAÇÃO FINANCEIRA – Qualquer negócio 
jurídico que envolva: a transacção de instrumentos 
financeiros; ou a prestação por uma Entidade Financeira, 
a título gratuito ou oneroso, de serviços que têm por 
destinatários emitentes e/ou investidores.

OPERADOR DE MERCADO – Pessoa singular 
apresentada por um Membro e autorizada pela Direcção 
do Mercado Regulamentado a intervir na negociação em 
nome e por conta desse Membro.

OPÇÃO – Direito de comprar ou vender (consoante a 
natureza da opção) um activo subjacente em determinadas 
condições. Esse direito pode ser consagrado num contrato 
de opções (ver Contrato de Opção) ou ser incorporado 
em determinados instrumentos financeiros, como é o 
caso dos warrants autónomos (Ver warrant autónomo).

OPÇÃO DE COMPRA (CALL OPTION)  – Direito 
de comprar o activo subjacente em determinadas 
circunstâncias ou condições, incorporado em determinados 
instrumentos financeiros, como warrants autónomos e 
contratos de opções.

• OPÇÃO DE ESTILO AMERICANO 
(AMERICAN OPTION): Opção que pode ser 
exercida em qualquer data até à sua maturidade.

• OPÇÃO DE ESTILO EUROPEU (EUROPEAN 
OPTION): Opção que apenas pode ser exercida na 
data de maturidade.

• OPÇÃO DE VENDA (PUT OPTION): Direito 
de vender o activo subjacente em determinadas 
circunstâncias ou condições, incorporado em 
determinados instrumentos financeiros, como warrants 
autónomos e contratos de opções.

OPEN INTEREST – (Ver Posições Totais Abertas).

OPERAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO (EM GERAL) 
– Quando genericamente utilizada a expressão operação 
de capitalização indica a realização de uma financeira 
que dá origem a um processo de capitalização, em que 
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a um capital inicial se há-de acrescentar um juro. (Ver 
Operações de Capitalização (em Seguros)).

OPERAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO (EM 
SEGUROS) – Produtos financeiros onde, em troca do 
pagamento de prestações, a seguradora se compromete 
a pagar ao subscritor um montante previamente fixado 
(sob a forma de uma prestação única ou de prestações 
periódicas), decorrido um certo período de tempo, também 
previamente estabelecido. No caso das operações de 
capitalização ligadas a fundos de investimento, o referido 
montante está dependente da evolução de um valor 
de referência, apurado com base no valor dos fundos 
autónomos constituídos por activos do segurador ou 
por unidades de participação de um ou vários fundos de 
investimento.

OPERAÇÕES CAMBIAIS – Negócios jurídicos que 
têm como objecto a compra, venda ou troca de divisas 
ou a exposição directa ou indirecta à variação de taxas 
de câmbio.

OPERADORES DE BOLSA – Todos os intermediários 
financeiros legalmente autorizados a realizar operações de 
bolsa;

OPI – Oferta Pública Inicial. Dispersão do capital de uma 
Sociedade em Bolsa pela primeira vez.

OPS – Oferta Pública de Subscrição. Operação em que 
uma empresa ou fundo de investimento que vai emitir 
valores mobiliários (acções, obrigações ou unidades de 
participação) propõe à generalidade dos investidores 
que os subscrevam (comprando). As ofertas públicas 
de subscrição visam captar as poupanças de um 
grande número de investidores e assegurar, dessa 
forma, o financiamento de novas empresas, criadas 
para desenvolver projectos económicos de grande 
envergadura, ou permitir às empresas cotadas a realização 
de novos investimentos mediante o aumento do seu 
capital social. A realização de uma oferta pública de 
subscrição não implica necessariamente a possibilidade 
de negociação em bolsa, dos valores emitidos.

OPT – Oferta Pública de Troca. Quando uma empresa 
ou um investidor propõe à generalidade dos investidores 
comprar-lhes determinados valores mobiliários entregando 
em pagamento outros valores mobiliários (títulos);

OPV – Oferta Pública de Venda. Quando uma empresa 
ou investidor propõe à generalidade dos investidores 
vender-lhes determinados valores mobiliários, ou seja, 
uma operação que visa a dispersão do capital de um 
Sociedade que já esteja cotada em bolsa;

ORDENS – Instruções dadas pelos investidores aos 
intermediários financeiros para realização de operações 
de compra, venda, troca, etc.

ORGANISMOS DE INVESTIMENTO 
COLECTIVO – Organismos de investimento colectivo 
são instituições que integram contribuições recolhidas 
junto do público, tendo por fim o investimento colectivo 
de capitais, segundo o princípio da divisão de riscos e 
o princípio da prossecução do interesse exclusivo dos 
participantes, incluindo as instituições de investimento 
colectivo reguladas pelo Regime Jurídico dos Organismos 
de Investimento Colectivo. (Ver. Fundos de Investimento)

OTC (OVER-THE-COUNTER) MARKET – (Ver. 
Mercado de Balcão).

OUT-OF-THE-MONEY – Situação em que o preço 
de exercício de uma opção ou warrant se situa acima (no 
caso da call) ou abaixo (no caso da put) do preço actual 
de mercado do activo subjacente. Significa isto que nas 
actuais condições de mercado o exercício da opção ou 
do warrant não seria lucrativo.

OVERNIGHT – Operações realizadas no open market 
por prazo mínimo de um dia, restritas às instituições 
financeiras.
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pPADRONIZAÇÃO – Pré-fixação de todas as 
características dos instrumentos financeiros (tais como os 
futuros e as opções) por parte da entidade gestora do 
mercado, com excepção do preço (preço dos futuros ou 
prémio das opções).

PAPEL COMERCIAL – São títulos emitidos por 
empresas representativos de dívida de curto prazo. 
Apenas podem ser emitidos por prazo inferior a dois anos, 
e só podem ser emitidos por prazo superior a um ano, 
caso se destinem a subscrição particular ou caso a sua 
emissão se submeta às regras (de subscrição pública) da 
Lei dos Valores Mobiliários. Podem ser emitidos quer em 
euros, quer em outra moeda estrangeira.

PARTICIPANTES – Investidores que são titulares de 
unidades de participação de um fundo de investimento.

PARTICIPANTE DO MERCADO (OU 
“PARTICIPANTE”) – Designação genérica dos emitentes, 
Membros, Promotores de Mercado, Central de Valores ou 
Contraparte Central, Entidades de Liquidação/Compensação 
Física, Entidades de Liquidação/Compensação Financeira e 
Consultores Registados nesse Mercado Regulamentado.

PASSIVO – Os passivos são valores patrimoniais 
negativos, representativos de dívidas, obrigações, 
compromissos ou responsabilidades do agente económico. 
Por contraposição, os activos são valores patrimoniais 
positivos, representativos de créditos, direitos ou bens que 
o agente económico, seu titular, possuiu ou tem a haver.

PATRIMÓNIO LÍQUIDO – A diferença entre o 
património da Entidade Financeira, avaliado por valores 
realizáveis, e o seu Passivo, firme ou contingente, avaliado 
por valores exigíveis.

PERDA MÁXIMA PROVÁVEL – A perda patrimonial 
que a Entidade Financeira poderá registar com uma 
probabilidade elevada que é objecto de divulgação.

PERDA MÁXIMA TOLERÁVEL – A perda patrimonial 
máxima compatível com os Capitais Próprios e o Plano 
de Negócios, ou o Regulamento, da Entidade Financeira.

PERFIL DO RISCO – As características probabilísticas 
das perdas possíveis associadas a um dado contrato 
financeiro, a uma dada carteira, a uma dada Linha de 
Negócio ou a uma dada Entidade Financeira.

PERÍODO DE CAPITALIZAÇÃO – Periodicidade do 
vencimento do juro ou número de vezes em que o juro 
é processado (calculado) num ano. Uma capitalização 
trimestral significa, por isso, que o juro se vence 4 vezes 
por ano (uma em cada três meses).

PERÍODO DE RELATO – O período de tempo 
compreendido entre duas datas consecutivas, de relato.

PERÍODO DE VIDA – O período de vida de um 
instrumento financeiro é o período de tempo que decorre 
entre o momento actual e a respectiva data de vencimento.

PIP – A mínima variação, medida em função da última casa 
decimal de uma taxa, que uma taxa de câmbio pode sofrer, 
e que corresponde com frequência a um ponto base.

PODER LIBERATÓRIO (OU PODER 
LIBERATÓRIO FORÇADO) – A capacidade de 
extinguir obrigações pecuniárias exigíveis no território da 
República de Angola, independentemente da vontade de 
quem delas seja credor.

PORTFOLIO – (Ver Carteira).

POSIÇÃO CURTA – Posição contratual assumida por 
um investidor que beneficiará com a descida do preço 
e sofrerá uma perda com a subida de preço do activo 
em causa. Assim, por exemplo, caso o investidor assuma 
inicialmente uma posição vendedora num contrato de 
futuros que venha a ser fechada através da compra do 
mesmo instrumento financeiro a um preço inferior, será 
realizado um ganho correspondente a essa diferença. 
Caso a posição seja fechada a um preço superior o 
investidor registará uma perda (Ver também Abertura 
de Posição, Reforço de Posição, Encerramento/Fecho 
de uma Posição, Posição Longa, Posição Quadrada e 
Quadrar uma Posição).

POSIÇÃO LONGA – Posição contratual assumida por 
um investidor que beneficiará com a subida do preço e 
sofrerá uma perda com a descida de preço do activo em 
causa. Assim, por exemplo, caso o investidor assuma 
inicialmente uma posição compradora num contrato de 
futuros que venha a ser fechada através da venda do 
mesmo instrumento financeiro a um preço inferior, será 
realizado uma perda correspondente a essa diferença. 
Caso a posição seja fechada a um preço superior o 
investidor registará um ganho (Ver também Abertura 
de Posição, Reforço de Posição, Encerramento/Fecho 
de uma Posição, Posição Curta, Posição Quadrada e 
Quadrar uma Posição).

POSIÇÃO QUADRADA – Posição contratual assumida 
por um determinado investidor que tem posições curtas 
e longas num determinado activo que se compensam 
entre si. Assim, por exemplo, um exportador que tenha 
uma posição longa numa dada moeda estrangeira, 
decorrente de um crédito sobre um cliente que se vence 
numa dada data futura, pode compensar essa posição 
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(e, consequentemente, assumir uma posição quadrada), 
vendendo essa moeda estrangeira para a mesma data 
através de um contrato forward (Ver também Abertura de 
Posição, Reforço de Posição, Encerramento/Fecho de 
uma Posição, Posição Longa, Posição Curta e Quadrar 
uma Posição).

POSIÇÕES TOTAIS ABERTAS (OPEN INTEREST) 
– A expressão open interest designa o número de 
contratos em aberto (isto é, que ainda não foram objecto 
de operações de encerramento) para uma dada série de 
opções ou de futuros (Ver Encerramento/Fecho de uma 
Posição e Série).

POUPANÇA – Parte do dinheiro/rendimento que não é 
gasto ou consumido no período em que é recebido, mas 
guardado para ser usado num momento futuro.

PREÇO DE OFERTA DE COMPRA (BID PRICE) 
– Preço a que o oferente está disposto a comprar. Muitas 
vezes a expressão é usada para designar o mais elevado 
dos preços de ofertas de compra existentes no mercado.

PREÇO DE EXERCÍCIO (STRIKE PRICE OU 
EXERCISE PRICE) – Corresponde, no caso das 
opções e warrants autónomos, ao preço ao qual o 
detentor da opção ou do warrant tem o direito de adquirir 
ou vender (consoante a natureza da opção ou do warrant) 
o activo subjacente.

PREÇO DE FECHO (CLOSE PRICE) – O último 
preço a que um instrumento financeiro foi transaccionado 
durante uma sessão de bolsa.

PREÇO DE FUTURO – Preço a que foi transaccionado 
em mercado de bolsa um dado contrato de futuros.

PREÇO DE OFERTA DE VENDA (ASK PRICE) 
– Preço a que o oferente está disposto a vender. Muitas 
vezes a expressão é usada para designar o mais elevado 
dos preços de ofertas de venda existentes no mercado.

PREÇO DO WARRANT – Preço de transacção de 
um warrant. Na fixação dos preços a que estão dispostos 
a realizar transacções os investidores somam o valor 
intrínseco e o valor temporal do warrant.

PREÇO MÁXIMO (HIGH PRICE) – O preço 
mais alto a que um determinado instrumento financeiro 
transaccionou num determinado período de tempo.

PREÇO MÉDIO PONDERADO – Média dos 
preços, ponderados pelas respectivas quantidades 
transaccionadas, a que foi transaccionado um determinado 
bem num determinado período de tempo.

PREÇO MÍNIMO (LOW PRICE) – O preço mais 
baixo a que um determinado instrumento financeiro 
transaccionou num determinado período de tempo.

PREÇO SPOT (SPOT PRICE OU PREÇO À 
VISTA) – Preço de uma transacção no mercado à vista 
(spot) do activo subjacente a um contrato de derivados.

PRÉMIO DE UM WARRANT – Diferença entre o 
preço actual de mercado do activo subjacente e o ponto 
de equilíbrio do warrant (break-even). O ponto de equilíbrio 
do warrant corresponde ao valor do activo subjacente 
a que o investidor não perde nem ganha. Para os call 
warrants, que atribuem o direito de aquisição de uma 
unidade do activo subjacente, tal ponto de equilíbrio é 
igual ao preço de exercício acrescido do preço pago pelo 
warrant. No caso dos put warrants, o ponto de equilíbrio 
é igual ao preço de exercício menos o preço pago pelo 
warrant. Este prémio é expresso numa percentagem do 
preço de mercado do activo subjacente.

PREGÃO – Sessão durante a qual se efectuam 
negócios com papéis registados numa bolsa de valores, 
directamente na sala de negociações e/ou pelo sistema 
de negociação electrónica da Bolsa.

PREGÃO ELECTRÓNICO – Sistema electrónico de 
negociação por terminais, que permite a realização de 
negócios, por operadores e corretoras credenciados, nos 
mercados a vista, a termo e de opções, com papéis e 
horários definidos pela Bolsa.

PRÉMIO DE UMA OPÇÃO – Preço da opção, ou 
seja, a importância que o comprador de uma opção paga 
ao seu vendedor.

PRÉMIO – É um termo usado em vários sentidos no 
mercado financeiro, associado (na sua acepção mais 
comum) à compensação que um agente tem ao tomar 
um qualquer risco.

PROCESSO DE CAPITALIZAÇÃO – Há um 
processo de capitalização quando a um capital inicial se 
acrescenta um juro. O processo de capitalização pode 
obedecer ao regime de capitalização de juros compostos 
ou ao regime de capitalização de juros simples. No primeiro 
caso os juros vencidos são integrados no processo de 
capitalização e passam eles próprios a produzir juros 
(ditos de juros de juros), enquanto no segundo caso não 
há lugar a juros de juros.

PRODUTO DUAL – Produto que compreende a 
comercialização combinada de (i) dois ou mais produtos 
financeiros ou de (ii) depósitos bancários e produtos 
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financeiros, resultando, da combinação, um produto 
com designação e com características específicas e 
incindíveis em relação aos elementos que o compõem. 
É qualificado como Produto Financeiro Complexo. (Ver 
Comercialização Combinada de Contratos de Depósito e 
Outros Instrumentos Financeiros Autónomos).

PRODUTO COM RISCO DE CAPITAL 
ALAVANCADO – Produto financeiro em que o investidor 
não só pode perder a totalidade do capital inicialmente 
investido, como pode vir a ser chamado (por exemplo, 
através do reforço de margens) a assumir perdas que vão 
além desse montante.

PRODUTO COM RISCO DE CAPITAL – Produto 
financeiro em que o montante do capital a reembolsar ou 
do preço a receber na maturidade da aplicação é incerto, 
podendo vir a ser inferior ao capital inicialmente investido.

PRODUTO COM RISCO DE RENTABILIDADE 
– Produto financeiro que apresenta risco de capital e/ou 
cujo rendimento periódico é incerto e/ou variável.

PRODUTO DE RENDIMENTO FIXO – Produto 
financeiro em que o montante do rendimento periódico 
está fixado à partida. Produto de Rendimento Garantido: 
Produto financeiro de rendimento periódico certo, (pelo 
menos em parte) fixo, e em que não há risco de capital. 
Note-se que, em caso de falência ou insolvência do 
devedor, o pagamento atempado dos rendimentos e o 
reembolso do capital poderão deixar de ser possíveis, 
pelo que deve ser sempre dada atenção ao respectivo 
risco de crédito.

PRODUTO DE RENDIMENTO PERIÓDICO 
CERTO – Produto financeiro em que o pagamento 
de rendimentos periódicos (juros) é certo, não sendo 
condicionado à ocorrência de qualquer evento. Note- 
-se, porém, que em caso de falência ou insolvência 
do devedor, o pagamento atempado dos rendimentos 
poderá deixar de ser possível, pelo que deve ser sempre 
dada atenção ao respectivo risco de crédito.

PRODUTO DE RENDIMENTO PERIÓDICO 
EVENTUAL – Produto financeiro em que o pagamento 
de rendimentos periódicos (juros ou dividendos) é incerto 
à partida. No caso das acções o pagamento desse 
rendimento é incerto por natureza, dado que depende 
da existência de lucros distribuíveis e da decisão de 
proceder à sua distribuição. No caso de alguns Produtos 
financeiros representativos de dívida essa eventualidade 
decorre do pagamento ser condicionado à ocorrência 
de determinados eventos (tais como, por exemplo, a 

evolução do preço de um índice de cotações de acções).

PRODUTO DE RENDIMENTO VARIÁVEL – 
Produto financeiro em que o montante do rendimento 
periódico não está fixado à partida, antes dependendo da 
evolução de um indexante.

PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO – 
Instrumento financeiro que, embora assumindo a forma 
jurídica de um instrumento já existente, tem características 
que não são directamente identificáveis com as desse 
instrumento, em virtude de terem associados outros 
instrumentos de cuja evolução depende, total ou 
parcialmente, a sua rentabilidade.

PRODUTO FINANCEIRO – Além dos instrumentos 
financeiros, a expressão produtos financeiros abrange os 
contratos de seguros ligados a fundos de investimento 
(Unit Linked), os contratos de adesão individual a 
fundos de pensões, os produtos duais (ver Produto 
Dual) e, genericamente, quaisquer outros instrumentos 
de captação de aforro (com excepção dos depósitos 
bancários) ou de gestão de riscos financeiros cuja 
rentabilidade dependa, total ou parcialmente, da evolução 
de um instrumento financeiro.

PROMOTOR DE MERCADO (MARKET MAKER) 
– O Membro que assume livremente a obrigação de 
manter negociável, quer pela oferta, quer pela procura, 
determinados instrumentos financeiros admitidos à 
negociação nesse Mercado Regulamentado.

PROSPECTO – Documento que acompanha a emissão, 
a Oferta Pública ou a aquisição potestativa relativas a 
determinada emissão, e que tem por finalidade esclarecer 
os investidores sobre: a emitente, o oferente ou o adquirente 
potestativo, consoante os casos; os títulos que são objecto 
da operação; as condições da operação; as obrigações 
recíprocas das partes no decurso da operação.

PROSPECTO SIMPLIFICADO – Documento 
que resume as principais características do Fundo de 
Investimento, permitindo ao investidor tomar uma decisão 
esclarecida sobre o investimento que lhe é proposto, em 
particular os riscos associados. Este documento deve ser 
mantido actualizado pela respectiva entidade gestora e é 
obrigatoriamente entregue aos subscritores previamente 
à subscrição.

PUT OPTION (OU OPÇÃO DE VENDA) – (Ver 
Opção de Venda).
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qrQUADRAR UMA POSIÇÃO – Quadrar uma posição 
significa transformar uma posição longa ou curta numa 
posição quadrada, sem proceder ao seu encerramento. 
Assim, por exemplo, se tiver uma posição vendedora no 
mercado de futuros e assumir uma posição compradora 
no mesmo activo para a mesma data através de um 
contrato forward, a posição fica quadrada, mas não 
encerrada (dado que ambos os contratos permanecem 
vivos). (Ver Abertura de Posição, Reforço de Posição, 
Encerramento/Fecho de uma Posição, Posição Longa, 
Posição Curta e Posição Quadrada).

RATING – (Ver Notação de Risco).

RECOMPRA – Termo utilizado para identificar o 
resgate de um activo financeiro antes do respectivo 
vencimento, através da sua compra pelo emitente. 
A recompra tem um efeito similar ao do reembolso 
antecipado, na medida em que o emitente deixa de dever 
a terceiros, mas ao contrário do reembolso antecipado 
que em norma é realizado ao valor nominal, a recompra 
é realizada ao preço de mercado. O termo é igualmente 
usado na expressão acordo de recompra, mas desta 
vez para identificar um acordo (também designado de 
Repo), através qual um agente económico procede à 
venda de um activo, mas simultaneamente assume 
a obrigação de proceder à sua recompra numa data 
futura.

REEMBOLSO ANTECIPADO – (Ver Amortização 
Antecipada).

REEMBOLSO – (Ver Amortização).

REFORÇO DE MARGENS – Realização de 
depósitos adicionais, em dinheiro ou valores mobiliários, 
de forma a reforçar a garantia (margem) caso se altere 
a relação de proporcionalidade entre o valor do activo 
subjacente e o valor da margem exigida (Ver também 
Conta-Margem).

REFORÇO DE POSIÇÃO – Realização de 
transacção que reforce uma posição (longa ou curta) 
previamente existente. Assim, por exemplo, a venda de 
um contrato de futuros em que a posição de partida 
é curta traduz-se num reforço da posição curta e a 
aquisição de um contrato de futuros em que a posição 
de partida é longa traduz-se no reforço dessa posição 
longa.

REGIME DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 
COMPOSTOS – Neste regime de capitalização, 
os juros vencidos são integrados no processo de 
capitalização e passam eles próprios a produzir juros 
(ditos de juros compostos).

REGIME DE CAPITALIZAÇÃO SIMPLES – Neste 
regime de capitalização os juros vencidos são pagos 
ao credor, pelo que não são inseridos no processo de 
capitalização e não dão origem a juros de juros. Neste 
regime há apenas juros simples, isto é, juros produzidos 
pelo capital inicial.

REGIME FISCAL – Conjunto de regras fiscais e 
parafiscais aplicáveis ao instrumento financeiro ou ao 
investidor. Note-se que a rentabilidade obtida por um 
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r investidor é sempre definida por fluxos monetários líquidos 
de impostos e não pelo seu valor ilíquido, pelo que na 
comparação de diferentes alternativas de investimento 
importa ter em consideração os respectivos regimes 
fiscais.

REGIME PRUDENCIAL – O acervo de normas, 
incluindo as normas não escritas que decorrem 
simplesmente da boa prática, emanadas da Autoridade 
de Regulação, ou por ela aceites, e que se encontram 
em vigor no sistema financeiro, em geral, ou no presente 
Quadro Normativo, em particular.

REGRA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – A fórmula 
adoptada para o cálculo do preço numa negociação 
em Mercado Regulamentado.

REGRA DO MERCADO – Uma qualquer das 
disposições contidas no Regulamento de um Mercado 
Regulamentado.

REGULAÇÃO – Poder de impor condutas às 
entidades financeiras e de investigar, apreciar e punir 
os ilícitos prudenciais e os ilícitos de mercado.

REGULAMENTO (DE MERCADO REGULAMENTADO) 
– As regras que disciplinam: a admissão, a suspensão 
e a exclusão de membros; a admissão à negociação 
e a negociação dos instrumentos financeiros neles 
negociáveis; os esquemas instituídos, para dirimir os 
conflitos que nele surjam.

RELAÇÃO DE DOMÍNIO – Relação de domínio 
é a relação existente entre uma pessoa singular ou 
colectiva e uma sociedade quando, independentemente 
de o domicílio ou a sede se situar em Angola ou no 
estrangeiro, aquela possa exercer sobre esta, directa 
ou indirectamente, uma influência dominante. Existe, 
em qualquer caso, relação de domínio quando uma 
pessoa singular ou colectiva: (i) disponha da maioria 
dos direitos de voto; (ii) possa exercer a maioria dos 
direitos de voto; (iii) possa nomear ou destituir a maioria 
dos titulares dos órgãos de administração ou de 
fiscalização. 

RELAÇÃO DE GRUPO – Relação de grupo é a 
relação entre duas sociedades como tal qualificada pela 
Lei das Sociedades Comerciais, independentemente 
de as respectivas sedes se situarem em Angola ou no 
estrangeiro. Regra geral, as sociedades encontram-se 
em relação de grupo quando estão subordinadas a 
uma mesma estrutura accionista dominante.

REMUNERAÇÃO – Corresponde a um pagamento 

(outro que não o reembolso do capital em dívida), 
certo ou eventual, de uma quantia fixa ou variável, em 
dinheiro ou outros bens, a que se encontra vinculado o 
emitente de determinado instrumento financeiro ou valor 
mobiliário e que constitui, contrapartida do investimento 
e da imobilização temporária do capital.

RENDIMENTO FINANCEIRO – Uma 
transferência de liquidez que não seja a contraprestação 
pecuniária de uma transacção de bens ou de serviços.

REPO (REPURCHASE AGREEMENT) – (Ver 
Acordos de Recompra).

RESET DIÁRIO (DOS ETF) – No caso dos ETF, 
o reset diário traduz o facto da rentabilidade objectivo 
do ETF ser apurada numa base diária. Ou seja, por 
objectivo gerar uma rentabilidade que reproduza o 
múltiplo (positivo ou negativo) da rentabilidade diária 
do indicador subjacente. Nestas circunstâncias, o 
desempenho do ETF ao longo de um período mais 
longo de tempo (exemplo: rentabilidade semanal, 
mensal ou anual) pode afastar-se significativamente 
do desempenho do indicador subjacente para esse 
período.

REVERSE CONVERTIBLE – São valores mobiliários 
que, atribuindo um direito de crédito ao titular, permitem 
ao emitente cumprir, alternativamente, nos termos 
fixados na deliberação de emissão, a sua obrigação na 
data de vencimento mediante pagamento em dinheiro 
do valor nominal do valor mobiliário ou mediante a 
entrega de outros valores mobiliários.

REVERSIBILIDADE – Instrumentos financeiros 
reversíveis são aqueles em que (como acontece com os 
contratos de futuros) é possível reverter (isto é, encerrar) 
uma posição previamente aberta realizando uma 
operação de sentido inverso à inicialmente estabelecida 
num contrato da mesma série do originalmente 
transaccionado (Ver também Encerramento/Fecho de 
uma Posição).

RHO – Indicador que representa a taxa de variação 
do preço da opção (ou de um warrant) em função 
da variação de uma taxa de juro. Trata-se, pois, da 
derivada do valor da opção (ou do warrant) em relação 
à taxa de juro.

RISCO (1) – Em finanças, o risco refere-se ao grau 
de incerteza quanto à taxa de retorno de um activo e 
o dano potencial que pode ocorrer quando os retornos 
financeiros não são os esperados pelo investidor. 
Geralmente, quanto maior for o risco do investimento, 
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maior retorno os investidores esperam para compensá-
-los por assumirem tais incertezas.

RISCO (2) – A possibilidade de acontecer uma perda 
patrimonial que a Entidade Financeira é incapaz de 
evitar ou suster.

RISCO CAMBIAL – Incerteza quanto ao rendimento 
gerado por um instrumento financeiro em virtude 
da incerteza na evolução das taxas de câmbio. Este 
risco será tanto maior quanto maior for a exposição do 
instrumento financeiro e seus subjacentes a taxas de 
câmbio.

RISCO DE CONFLITO DE INTERESSES – 
Risco de ocorrer um evento cujas consequências não 
se encontram total e completamente previstas nas 
cláusulas contratuais ou na legislação que regula o 
instrumento financeiro, ou cuja resolução seja cometida 
ao emitente ou a terceiros, e de a sua resolução ser 
concretizada de forma contrária aos interesses do 
investidor.

RISCO DE CONTRAPARTE – Risco de que 
a contraparte de um negócio não cumpra as suas 
obrigações contratuais (isto é, o vendedor não entregue 
o activo vendido e o comprador não pague o preço 
acordado ou não cumpram qualquer outra obrigação 
contratualmente assumida).

RISCO DE CRÉDITO (RISCO DE 
INCUMPRIMENTO OU DEFAULT RISK) – 
Termo que designa a possibilidade de os deveres, 
inerentes a determinado instrumento financeiro 
(normalmente o pagamento de juros e o reembolso 
do capital), não serem atempadamente cumpridos 
pelo respectivo emitente, em virtude de falência ou 
insolvência.

RISCO DE INFLAÇÃO – Risco de que a inflação 
provoque uma redução no poder de compra dos fluxos 
monetários gerados pelo instrumento financeiro.

RISCO DE LIQUIDEZ – Risco de ter de esperar 
muito tempo ou incorrer em custos elevados 
(designadamente por ter de vender a um preço inferior 
ao valor económico real) para transformar em moeda 
um dado instrumento financeiro.

RISCO DE REINVESTIMENTO – Risco que 
incorre quem adquire num instrumento financeiro que 
produz fluxos monetários (rendimentos periódicos e/ou 
o reembolso do capital) em data ou datas anteriores 
ao fim do horizonte temporal do seu investimento. 

Com efeito, os fluxos monetários recebidos terão de 
ser reinvestidos, não sendo conhecidas à partida as 
condições em que esse reinvestimento se poderá 
processar.

RISCO DE TAXA DE JURO – Risco que decorre 
do impacto da variação das taxas de juro no valor do 
instrumento financeiro.

RISCO DE VARIAÇÃO DA BASE – Risco relativo 
a movimentos incertos na base (isto é, no diferencial 
entre o preço spot e o preço do contrato de futuros). É 
o risco que subsiste após uma operação de cobertura 
(hedging) com futuros.

RISCO DIVERSIFICÁVEL (NÃO SISTEMÁTICO 
OU ESPECÍFICO) – Componente do risco total de 
um activo financeiro explicada por factores específicos 
do seu emitente, cujo impacto pode ser reduzido (e, 
teoricamente, eliminado) através de uma adequada 
diversificação da carteira de investimentos do investidor.

RISCO DO NEGÓCIO – Risco a que os investidores 
se expõem devido à incerteza quanto à evolução da 
actividade operacional da empresa emitente. Este 
risco é muito relevante no caso das acções, dado que 
a evolução dos negócios condiciona o montante dos 
lucros e este, o valor dos dividendos.

RISCO FISCAL – Tipo particular do risco jurídico 
relativo à alteração do regime fiscal do instrumento 
financeiro.

RISCOS FINANCEIROS – Designação genérica 
que engloba o risco de contraparte, o risco de crédito, 
os riscos de mercado (risco preço, risco cambial e 
risco taxa de juro), os riscos operacionais, o risco de 
litigância jurídica e o risco de reputação.

RISCO JURÍDICO – Risco de alteração da lei e das 
demais normas aplicáveis ao instrumento financeiro 
durante o seu período de vida.

RISCO OPERACIONAL – Risco que resulta 
da execução dos processos ou da actividade de 
uma empresa. É o risco de perdas que resultam de 
processos internos, pessoas, sistemas ou processos 
externos, que falham ou são inadequados. Trata-se de 
um conceito muito lato que pode incluir muitos riscos 
diferentes susceptíveis de colocar em causa a normal 
execução dos direitos detidos pelo investidor.

RISCO POLÍTICO (OU RISCO PAÍS) – Designa 
a incerteza associada às alterações de política do 
país do emitente e ao comportamento do respectivo 
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governo (envolvendo, por exemplo, a possibilidade de 
interferência nos pagamentos a credores estrangeiros).

RISCO PREÇO – Risco que incorre quem adquire 
num instrumento financeiro com maturidade superior 
ao horizonte temporal do seu investimento. Com efeito, 
o cancelamento do investimento implica a venda do 
instrumento financeiro no mercado secundário a um 
preço que é desconhecido no momento em que o 
investimento é concretizado.

RISCO SISTEMÁTICO (NÃO-DIVERSIFICÁVEL 
OU DE MERCADO) – Componente do risco total 
de um activo financeiro que não é eliminável através 
de diversificação – isto é, pelo investimento em muitos 
instrumentos financeiros de modo a que cada um tenha 
um peso insignificante no valor total da carteira – e que 
se deve à existência de factores comuns de variação 
do preço dos diferentes activos financeiros.

RISCO SISTÉMICO – O risco sistémico é o risco 
do colapso do sistema financeiro, ou do colapso 
de pelo menos uma parte importante do sistema 
financeiro e não apenas de uma ou duas instituições 
financeiras, com implicações negativas significativas 
para a economia de um país. A globalização aumentou 
a importância do risco sistémico porque veio alargar o 
conjunto de factores que podem dar origem ao risco 
sistémico, passando este risco a poder resultar não 
só de problemas internos de um país mas também de 
acontecimentos vindos do exterior.

RISCO SOBERANO – Designa o risco de crédito 
dos títulos de dívida emitidos por um Estado.

ROLL OVER (DA DÍVIDA) – Esta operação 
consiste na extensão de um contrato financeiro, para 
lá da sua data de vencimento inicialmente fixada. Trata-
-se de um conceito que pode ser utilizado em vários 
mercados, como é o caso da dívida e dos futuros. Na 
prática, o que acontece é que se troca um contrato 
que está no seu vencimento, por outro contrato com 
vencimento seguinte. Ou seja, perto da maturidade, 
a mesma instituição refinancia a dívida com uma nova 
emissão, sendo o encaixe utilizado para saldar a 
dívida anterior. Esta situação ocorre normalmente nos 
dois últimos dias antes da data de fecho do contrato 
inicial, pelos investidores que desejam manter as suas 
posições abertas por mais tempo.

ROLLING SPOT FOREX CONTRACTS – 
Modalidade de futuros ou contratos diferenciais 
cuja valorização depende da evolução comparativa 

do câmbio de um par de divisas. Ao contrário dos 
contratos de forex spot, em que o investidor adquire 
uma determinada divisa num determinado momento 
(spot), os contratos com rolling spot transferem 
automaticamente a posição do investidor para o 
dia seguinte, a não ser que ele determine o seu 
encerramento. São, por isso, operações em que o 
investidor fica exposto à evolução das divisas enquanto 
a posição se mantiver aberta, fazendo ajuste de ganhos 
e perdas diárias. Estes contratos podem ter liquidação 
física (entrega das divisas contratadas) ou liquidação 
financeira (liquidação em dinheiro das diferenças entre 
a posição inicial e a posição final).
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sSEGURADO – Pessoa ou entidade no interesse da 
qual é feito o contrato de seguro ou pessoa cuja vida, 
saúde ou integridade física se segura (pessoa segura). 
Pode ser ou não o tomador do seguro, consoante seja 
ele ou não a celebrar o contrato de seguro e a assumir 
a responsabilidade pelo pagamento do prémio do 
seguro.

SEGURO – Contrato celebrado entre o segurador e 
o ou tomador do seguro, através do qual o segurador 
pode assumir a cobertura de determinados riscos, 
comprometendo-se a satisfazer as indemnizações ou 
a pagar o capital seguro, nos termos acordados. Em 
contrapartida, o tomador do seguro obriga-se a pagar 
o prémio correspondente. No caso dos Unit Linked, o 
risco pode ser suportado, total ou parcialmente, pelo 
tomador do seguro, dependendo a rentabilidade do 
capital seguro da evolução dos fundos de investimento 
ou activos subjacentes.

SÉRIE DE CONTRATOS DE FUTUROS E 
OPÇÕES – Em cada contrato de uma dada bolsa, 
sobre um mesmo activo e com uma mesma forma 
de liquidação, formam uma série as opções de uma 
mesma classe que têm o mesmo preço de exercício 
e a mesma data de vencimento, e os futuros que se 
reportem a uma mesma quantidade padrão e tenham a 
mesma forma de liquidação.

SHORT SELLING (VENDA A DESCOBERTO) 
– É a operação de venda em que o vendedor obteve 
os instrumentos financeiros alienados por via de 
empréstimo ou por qualquer outro negócio jurídico que 
lhe atribua uma titularidade futura ou transitória desses 
instrumentos financeiros e o constitua numa obrigação 
de restituição desses instrumentos. O vendedor que 
realiza short selling aposta na descida do preço dos 
instrumentos financeiros objectos da operação e 
pretende ganhar com isso. O ganho do short seller é 
obtido pela diferença entre o preço da venda e o preço 
da recompra desses valores, acrescido de juros e 
custos de realização das operações.

SHORT SELLING DESCOBERTO (OU NAKED 
SHORT SELLING) – Operação de short selling em 
que o vendedor não assegurou, no momento da venda, 
a disponibilidade ou a garantia da entrega dos valores 
para a liquidação da operação. 

SISTEMA DE PAGAMENTOS – O conjunto de 
regras que disciplinam a emissão, criação, distribuição, 
transmissão, absorção e extinção da liquidez, incluindo 
a Compensação lnterbancária.

SISTEMA FINANCEIRO – O sistema financeiro de 
um país é um conjunto de instrumentos, mercados e 
instituições cuja função é canalizar o fluxo de fundos 
entre quem oferece (porque dispões de excedentes de 
capital) e quem procura (porque tem necessidades de 
capital para investir ou consumir).

SOCIEDADE ABERTA – Empresa que tem as 
suas acções registadas na entidade de supervisão do 
mercado de valores mobiliários e derivados e distribuídas 
entre um determinado número de accionistas, podendo 
ser negociadas em bolsas de valores ou no mercado 
de balcão. Uma Sociedade Aberta é, portanto, um 
emitente sob a forma de sociedade comercial cujo 
capital se encontra aberto ao investimento do público.

SOCIEDADES DE SUBSCRIÇÃO PÚBLICA – As 
sociedades que tenham parte ou a totalidade do seu 
capital disperso pelo público, em virtude de se haverem 
constituído com apelo à subscrição pública, de num 
aumento de capital terem recorrido à subscrição 
pública, ou de as suas acções estarem ou terem estado 
admitidas à negociação em bolsa de valores ou terem 
sido objecto de oferta pública de venda ou de troca.

SPREAD BID-ASK – O Spread Bid-Ask é a diferença 
entre o mais elevado preço de compra (bid) e o 
mais baixo preço de venda (ask) existentes para um 
determinado instrumento financeiro num determinado 
momento.

SPREAD DA TAXA DE JURO – Valor do acréscimo 
(em pontos percentuais) ao indexante para determinar 
a taxa de juro variável (Ver também Cupão, Taxa de 
Cupão e Taxa de Juro Variável).

SPREAD – A expressão spread é utilizada com 
diferentes significados nos mercados financeiros, mas 
em geral é aplicada para exprimir a diferença entre 
dois preços ou entre duas taxas (Ver Spread Bid-Ask e 
Spread de Taxa de Juro).

STAKEHOLDER – Os stakeholders (ou “partes 
interessadas”) de uma determinada empresa são as 
pessoas ou organizações que tenham interesse nessa 
empresa ou que possam ser afectadas pela sua acção. 
São stakeholders de uma empresa os funcionários, 
fornecedores, clientes, bancos e outros credores, 
instituições reguladoras e a comunidade em geral.

STOCK SPLIT – Incremento do número de 
acções de uma determinada sociedade, mediante o 
desdobramento das acções existentes em outras de 
menor valor nominal.
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STOP LOSS – Estratégia por via da qual se confere 
a possibilidade de, por forma automática ou por 
exercício eventual, limitar as perdas decorrentes 
da desvalorização dos activos subjacentes ou dos 
indexantes utilizados, por via do fecho da posição 
contratual, uma vez verificado certo evento ou limite de 
perdas reais ou potenciais. Fixa, na prática, o máximo 
que o investidor está disposto a perder em resultado de 
uma aplicação financeira.

SUBSCRIÇÃO PARTICULAR – Subscrição de 
valores mobiliários efectuada por oferta particular, 
isto é, dirigida a destinatários determinados não 
precedida de publicidade ou de recolha de intenções 
de investimento.

SUBSCRIÇÃO PÚBLICA – Subscrição de valores 
mobiliários efectuada por oferta pública, isto é, dirigida, 
no todo ou em parte, a destinatários indeterminados.

SUBSCRITOR DA OPÇÃO – A parte do contrato 
contingente que renuncia expressamente: ao direito 
de exigir que a contraparte cumpra pontualmente; ao 
direito de ser indemnizada se a contraparte incumprir.

SUPERVISÃO – Poder de inspeccionar e fiscalizar 
toda e qualquer actividade exercida por uma Entidade 
Financeira e de fazer cumprir as normas em vigor no 
sistema financeiro.

SWAP DE TAXA DE JURO – Acordo entre duas 
partes de troca de pagamentos de taxa de juro durante 
um determinado período de tempo. Através do swap 
um agente económico compromete-se a pagar a outro 
o produto de uma taxa de juro fixa sobre um capital 
nocional, em contrapartida do recebimento do produto 
de uma taxa de juro variável sobre o mesmo capital 
nocional. Este acordo destina-se, por isso, a transformar 
uma posição em taxa de juro fixa numa posição em taxa 
de juro variável (ou vice-versa).

SWAP – Instrumento contratual de troca de posições 
jurídicas e/ou financeiras ou de instrumentos 
financeiros, celebrado bilateralmente entre dois 
agentes económicos. Celebram-se essencialmente 
ao nível das taxas, mas pode ser ao nível de qualquer 
elemento financeiro. Não são padronizados mas existe 
uma certa uniformização nas cláusulas contratuais, 
seguindo normalmente o modelo internacional da ISDA 
(International Swaps and Derivatives Association).

SWITCH – Categoria especial de operações de 
corretagem internacional cuja realização associa a 
compra-venda de mercadorias à arbitragem de divisas. 

O campo de aplicação das operações switch limita-
-se aos intercâmbios efectuados dentro do âmbito 
de acordos bilaterais com países de divisas não 
conversíveis ou de conversibilidade limitada.
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tTAXA ANUAL DE ENCARGOS EFECTIVA GLOBAL 
(TAEG) – Taxa que exprime é o custo total do crédito para 
o consumidor expresso em percentagem anual do montante 
do crédito concedido. A fórmula de cálculo é regulada pelo 
Decreto-Lei nº 359/91, de 21 de Setembro.

TAXA ANUAL EFECTIVA (TAE) – Taxa efectiva expressa 
para o período de um ano (Ver também Taxa de Juro Efectiva).

TAXA ANUAL EFECTIVA REVISTA (TAER) – 
Corresponde à TAE do empréstimo com os eventuais 
custos associados à aquisição de produtos e serviços 
financeiros que o cliente tenha optado por contratar com 
o crédito à habitação.

TAXA ANUAL NOMINAL BRUTA (TANB) – É uma 
taxa anual porque se refere ao período de um ano. É uma taxa 
nominal, porque pode não levar em conta o período efectivo 
da aplicação (Ver Taxa de Juro Nominal [versus Efectiva]). 
Trata-se de uma taxa bruta porque não está expurgada dos 
impostos que incidem sobre os juros pagos.

TAXA ANUAL NOMINAL LÍQUIDA (TANL) 
– Taxa de juro equivalente à TANB líquida (deduzida) da 
retenção de impostos.

TAXA DE CÂMBIO A PRAZO (FORWARD) – Taxa 
de câmbio fixada no momento presente para servir de 
base a uma troca futura de uma dada quantidade de uma 
moeda por outra.

TAXA DE CÂMBIO À VISTA (SPOT) – Taxa de 
câmbio para a entrega imediata de divisas.

TAXA DE CÂMBIO – A taxa de câmbio é o preço de uma 
moeda, expresso em unidades monetárias de outra moeda.

TAXA DE CUPÃO – Taxa de juro que, quando 
multiplicada pelo valor nominal de uma obrigação, 
determina o montante do juro periódico devido emitente 
ao obrigacionista (Ver também Cupão).

TAXA DE JURO – Juro relativo a um capital unitário que 
se vence num dado período de tempo. Em geral é expresso 
em percentagem do valor nominal. Usualmente o período 
de tempo a que se refere o juro é o ano, sendo por isso a 
taxa de juro dita anual, porém nem sempre isso acontece, 
pelo que deve ser dada especial atenção a este aspecto. 
Dado que nem sempre o período de capitalização – isto é, 
o período compreendido entre dois momentos consecutivos 
de vencimento de juros – as taxas de juro nominal e efectiva 
poderão diferir. Sempre que o período de capitalização é 
inferior a um ano, a taxa anual efectiva é superior à taxa anual 
nominal (Ver também Juro, Taxa de Juro Nominal, Taxa de 
Juro Efectiva e Valor Nominal).

TAXA DE JURO A PRAZO (OU TAXA DE JURO 
FORWARD) – Taxa de juro fixada no presente para um 
empréstimo a concretizar numa determinada data futura. 
Esta designação também é correntemente usada para 
identificar as taxas de juro (a prazo ou forward) implícitas na 
comparação entre duas taxas de juro à vista para prazos 
distintos, admitindo equivalência entre investir pelo prazo 
mais curto e fazer o reinvestimento, ou investir pelo prazo 
mais longo. Assim, por exemplo, investir por dois anos 
a uma taxa à vista de 10,00% ao ano, é equivalente a 
investir por um ano a uma taxa de juro de 9,50% e investir 
entre o ano um e o ano dois à taxa de 10,5023%.

TAXA DE JURO À VISTA – Taxa de juro fixada no 
presente para um empréstimo contraído ou para a 
remuneração de uma aplicação financeira celebrada na 
mesma data. No caso da aplicação financeira a taxa de 
juro pode não ser expressamente negociada, mas resultar 
implicitamente do preço do instrumento financeiro em que 
essa aplicação se concretiza (Ver também Taxa Interna de 
Rentabilidade).

TAXA DE JURO BRUTA (OU TAXA DE JURO 
LÍQUIDA) – É a taxa de juro ilíquida de impostos. Para 
obter a taxa de juro líquida é necessário deduzir o montante 
dos impostos incidentes sobre os juros (Ver também Juro, 
Taxa de Juro Nominal, Taxa de Juro Efectiva, Taxa de Juro 
Líquida e Valor Nominal).

TAXA DE JURO EFECTIVA – É a taxa que expressa 
o montante de juros que se vencem efectivamente por 
unidade de tempo e unidade de capital (Ver também Juro, 
Taxa de Juro Nominal, Taxa de Juro Efectiva e Valor Nominal).

TAXA DE JURO FIXA – Taxa de juro fixada no 
momento da emissão e que se mantém inalterada durante 
a vida do empréstimo (Ver também Juro, Taxa de Juro 
Nominal, Taxa de Juro Efectiva e Valor Nominal).

TAXA DE JURO LÍQUIDA – É a Taxa de Juro 
líquida de impostos, isto é, a taxa de juro bruta deduzida 
do montante dos impostos incidentes sobre os juros 
(Ver também Juro, Taxa de Juro Nominal, Taxa de Juro 
Efectiva, Taxa de Juro Bruta e Valor Nominal).

TAXA DE JURO NOMINAL (VERSUS EFECTIVA) 
– Taxa de Juro, em regra anual, que terá de ser dividida 
pelo número de períodos de capitalização que cabem 
num ano para saber a taxa a que efectivamente se 
vencem juros. Assim, por exemplo, um produto financeiro 
que vença juros a uma taxa de juro de 10,00% ao ano, 
pagando juros semestralmente, efectivamente paga 
juros de 5,00% cada semestre. Donde, ao fim de dois 
semestres (um ano) o juro efectivamente recebido pelo 
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investidor é 10,25% e não de 10,00%. 10,25% é, por 
isso, a sua taxa de juro efectiva, enquanto 10,00% ao ano 
é a taxa de juro nominal (Ver também Juro, Taxa de Juro 
Efectiva e Valor Nominal).

TAXA DE JURO NOMINAL (VERSUS REAL) – 
Além da contraposição a taxa de juro efectiva, a expressão 
taxa de juro nominal também se usa por contraposição à 
taxa de juro real. Neste outro contexto visa designar a taxa 
de juro que expressa a remuneração em termos nominais, 
isto é, a taxa de juro não corrigida da inflação (Ver também 
Taxa de Juro Real).

TAXA DE JURO REAL – Taxa de juro que expressa 
a remuneração em termos reais, isto é, a taxa de juro 
nominal corrigida da inflação. A taxa de juro real pode 
calcular-se subtraindo uma unidade ao quociente entre 
um mais a taxa de juro nominal (numerador) e um mais a 
taxa de inflação (denominador). Assim, por exemplo, uma 
taxa de juro nominal de 8,15% e uma taxa de inflação de 
3,00% traduzem-se numa taxa de juro real de 5,00%.

TAXA DE JURO VARIÁVEL (OU TAXA DE JURO 
INDEXADA) – Taxa de juro que varia periodicamente 
de acordo com a evolução de uma taxa de referência de 
mercado (indexante). A taxa em vigor em cada período 
de contagem e juros obtém-se, assim, aplicando o valor 
da taxa de referência apurado numa determinada data 
de observação a uma fórmula previamente determinada. 
Frequentemente essa fórmula limita-se a somar uma 
importância fixa (spread da taxa de juro) ao valor do 
indexante (Ver também Taxa de Cupão e Taxa de Juro 
Variável).

TAXA DE RENTABILIDADE – Valor que exprime, 
em termos relativos (em regra percentuais), o ganho ou 
a perda de uma aplicação financeira realizada durante 
um determinado período de tempo, tendo em conta quer 
os ganhos de capital (isto é, a diferença entre o preço 
de alienação e o preço de aquisição dos instrumentos 
em que se materializou a aplicação financeira), mas 
igualmente considerando os fluxos financeiros intermédios 
(designadamente, os dividendos ou outros rendimentos 
distribuídos durante o período em que o investimento foi 
mantido). Assim, por exemplo, quem comprar uma acção 
por 100, receber um dividendo de 5 e a alienar a acção 
após o recebimento do dividendo por 110 obtém uma 
taxa de rentabilidade de 15%.

TAXA DE VARIAÇÃO – Valor que exprime, em termos 
relativos (em regra percentuais), a alteração de valor de 
uma dada variável. Assim, por exemplo, se o preço de um 
instrumento financeiro passar de 100 para 110 a taxa de 

variação é de 10%. Esta taxa de variação coincide com 
a taxa de rentabilidade caso não haja fluxos monetários 
intermédios, mas tal não acontecerá se tiverem sido 
distribuídos juros ou dividendos.

TAXA INTERNA DE RENTABILIDADE (TIR OU 
YIELD) – Taxa de rentabilidade implícita no preço de 
uma obrigação. Isto é, é a taxa para a qual se verifica 
que o valor actual dos juros e do capital a reembolsar é 
igual ao preço da obrigação. Frequentemente esta taxa é 
designada pela expressão anglo-saxónica Yield ou Yield 
to Maturiry. Esta última expressamente indica que a taxa 
interna de rentabilidade foi calculada assumindo que a 
obrigação será detida até à maturidade. No caso das 
obrigações com call option é frequente calcular-se a Yield 
to Next Call que é a taxa de rentabilidade implícita que é 
obtida assumindo que a obrigação será reembolsada na 
data mais próxima em que isso pode acontecer.

TAXA TOBIN – Na sua génese, a Taxa Tobin (proposta 
pelo economista norte-americano James Tobin, da 
Universidade de Yale, laureado com o Prémio Nobel 
da Economia em 1981) foi concebida para travar a 
especulação no mercado cambial e garantir a estabilidade 
financeira a nível global. A todas as transacções cambiais 
de muito curto prazo seria então aplicada uma taxa (a 
proposta inicial era de 1%) que, ao tornar as operações 
mais caras, reduzia a tendência para a especulação 
desenfreada.

THETA – Indicador que mede sensibilidade do valor de 
uma opção (ou de um warrant) à passagem do tempo. 

TICK – Mínima flutuação de preço admitida pela bolsa na 
transacção de um instrumento financeiro. 

TÍTULO – Cada um dos instrumentos financeiros que 
constituem uma emissão.

TÍTULO DESMATERIALIZADO – Título representado 
unicamente por um registo em suporte electrónico junto de 
uma Central de Valores ou de uma Contraparte Central.

TOMADOR DA OPÇÃO – A parte do contrato 
contingente que é titular do direito contingente.

TOMADOR DE SEGURO – Pessoa que celebra o contrato 
de seguro com a empresa de seguros, sendo responsável 
pelo pagamento do prémio. Pode coincidir ou não com o 
segurado, consoante o contrato de seguro seja estabelecido 
em benefício do tomador do seguro (caso em que ele será 
também o segurado) ou em benefício de um terceiro.

TRACKING ERROR – É a divergência entre os ganhos 
ou perdas de uma determinada carteira de instrumentos 
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ufinanceiros destinado a seguir um benchmark ou índice 
e os ganhos ou perdas desse benchmark ou índice. 
Especificamente nos ETF, representa o desvio do 
desempenho do ETF face ao desempenho do respectivo 
indicador de referência, medido através do desvio-padrão 
da diferença entre as respectivas rentabilidades.

TURBO WARRANTS – (Ver Warrants de Estruturados, 
Warrants com Barreira e Inline Warrants).

UNIDADE DE CONTA – Unidade que é utilizada para 
determinar o capital seguro num contrato de seguro ligado 
a fundos de investimento, identificando o número de 
unidades de participação de cada fundo de investimento 
que integram o valor de referência.

UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO – Instrumento 
financeiro representativo de parte do património de um 
fundo de investimento.

UNDERWRITING – Esquema de lançamento de 
acções mediante subscrição pública, para o qual uma 
empresa encarrega um intermediário financeiro, que será 
responsável por sua colocação no mercado.

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO – Parcelas 
(quotas) em que se divide o património de um fundo de 
investimento.

UNIT LINKED – Contratos de seguro de vida ligados a 
fundos de investimento cujo saldo da apólice se expressa 
através de unidades de conta, representativas de fundos 
autónomos constituídos por activos do segurador ou por 
unidades de participação de um ou vários fundos de 
investimento e cuja rentabilidade, por conseguinte, está 
dependente da evolução do valor desses activos.
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u vVALOR DE MERCADO – Designa o preço de mercado 
de um determinado activo multiplicado pela quantidade a 
que respeita. Também designado por cotação (quando 
está em causa um mercado regulamentado e uma 
unidade do activo), valor venal ou capitalização bolsista 
(quando estão em causa valores mobiliários cotados em 
bolsa e se multiplica a quantidade total da emissão ou 
a quantidade total admitida à negociação pela cotação).

VALOR DE REFERÊNCIA – Corresponde a uma 
determinada observação de uma variável que serve 
de referencial para determinar a data de vencimento 
ou o montante dos direitos proporcionados por um 
activo financeiro. A título de exemplo, a indexação da 
rentabilidade de um determinado activo financeiro a um 
indexante toma como referência o valor deste indexante 
a uma determinada data (valor inicial), fazendo depender 
a remuneração a atribuir da variação positiva ou negativa 
daquele (Ver também Indexante e Activo Subjacente).

VALOR INTRÍNSECO – O valor intrínseco de uma 
opção de compra (ou de um warrant que dê direito à 
compra) corresponde à diferença entre o preço à vista 
do activo subjacente e o preço de exercício da opção. 
O valor intrínseco de uma opção de venda (ou de um 
warrant que dê direito à venda) corresponde à diferença 
entre o preço de exercício da opção e o preço à vista do 
activo subjacente.

VALOR NOCIONAL – (Ver Capital Nocional).

VALOR NOMINAL – Corresponde ao valor facial de 
determinado instrumento financeiro. No caso das acções 
identifica o montante de capital social que cada acção 
representa. No caso das obrigações identifica o capital 
em dívida e serve de base, por exemplo, para determinar 
o montante dos juros a pagar (Ver também Cupão).

VALOR TEMPORAL – Corresponde à diferença 
entre o preço actual da opção (ou do warrant) e o seu 
valor intrínseco. Na prática, corresponde ao valor que 
o comprador deve pagar pelo potencial resultado (ou 
expectativa de valorização) da opção (ou do warrant). O 
valor temporal vai diminuindo à medida que a opção (o 
warrant) se aproxima do seu vencimento.

VALORES MOBILIÁRIOS – Documentos emitidos por 
empresas ou outras entidades, em grande quantidade, que 
representam direitos e deveres, podendo ser comprados 
e vendidos, nomeadamente em mercados organizados. 
Os documentos que representam os valores mobiliários 
podem ser títulos em papel (valores mobiliários titulados) 
ou registos informáticos semelhantes aos registos de 
dinheiro junto dos bancos (valores mobiliários escriturais). 

Podem revestir a forma de (i) acções; (ii) obrigações; (iii) 
unidades de participação em organismos de investimento 
colectivo; (iv) direitos destacados de acções e unidades 
de participação, desde que o destaque abranja toda a 
emissão ou série ou esteja previsto no acto de emissão; 
(v) outros documentos representativos de situações 
jurídicas homogéneas, desde que sejam susceptíveis de 
transmissão em mercado.

VALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATORIAMENTE 
CONVERTÍVEIS (VMOC) – Valores mobiliários de um 
certo tipo ou natureza (por exemplo, obrigações) emitidos 
com previsão da sua conversão obrigatória, pelo decurso 
do tempo ou pela verificação de um evento futuro mas 
certo, em outro tipo de valores mobiliários (por exemplo, 
em acções).

VALORES MOBILIÁRIOS PERPÉTUOS – Valores 
mobiliários sem prazo de vencimento. Em certos casos, 
pode ser conferido ao emitente o direito a decidir sobre 
um eventual reembolso.

VEGA – Indicador que mede a variação no preço da 
opção (ou do warrant), face a movimentos na volatilidade 
no activo subjacente.

VENCIMENTO ANTECIPADO – Antecipação da 
data de vencimento por verificação do não pagamento 
tempestivo de uma prestação na data certa ou pela 
verificação de uma Barreira de Knock-Out, tornando-se 
o total da obrigação exigível antes do termo do prazo 
inicialmente estabelecido.

VENCIMENTO – Designa o termo do prazo concedido 
para o cumprimento de um determinado dever, seja de 
pagamento do preço ou de entrega de um determinado 
activo.

VENDA A DESCOBERTO – (Ver Short Selling).

VOLATILIDADE HISTÓRICA – Volatilidade calculada 
com base em séries históricas do preço do activo a que 
respeita.

VOLATILIDADE IMPLÍCITA – Volatilidade implícita no 
preço de uma opção (ou do warrant). O preço teórico de 
uma opção (ou de um warrant) é calculado com base em 
modelos complexos, que integram como variável explicativa 
desse preço a volatilidade. A volatilidade implícita é o valor da 
volatilidade que faz com que o preço teórico iguale o preço 
de mercado da opção (ou do warrant).

VOLATILIDADE REAL – É a volatilidade efectiva do 
preço do activo no futuro. Não é conhecida à partida e 
uma vez verificada torna-se volatilidade histórica. Os 
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woperadores dos mercados de opções tentam que a sua 
estimativa – volatilidade implícita – seja tão próxima quanto 
possível da volatilidade real.

VOLATILIDADE – Volatilidade significa pura e 
simplesmente movimento. Esta expressão é normalmente 
usada para denominar um indicador do grau de variação 
das cotações (frequentemente o desvio-padrão das 
respectivas taxas de rentabilidade) de um determinado 
activo em determinado período. É, pois, uma variável que 
mede a intensidade das oscilações nas cotações de um 
activo financeiro, seja uma acção, unidade de participação 
num fundo de investimento ou um índice, considerado um 
determinado período de tempo. Trata-se de uma variável 
utilizada para mensurar o risco de um determinado activo.

WARRANTS AUTÓNOMOS – Produtos financeiros 
habitualmente negociados em mercados de bolsa que 
conferem ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de 
comprar (Warrant de Compra ou Call Warrant) ou de vender 
(Warrant de Venda ou Put Warrant) o activo subjacente 
ao qual estão indexados ao preço inicialmente contratado 
(preço de exercício) e numa data futura igualmente pré-
-fixada (data de maturidade). Este produto permite um 
ganho correspondente à diferença entre o preço de 
exercício e o preço do activo subjacente no momento 
do exercício do direito, no caso dos put warrants, e à 
diferença entre o preço do activo subjacente no momento 
do exercício do direito o preço de exercício, no caso dos 
call warrants. Dado que o comprador não é obrigado a 
exercer o seu direito, no pior cenário, o warrant terá um 
valor igual a zero, mas nunca negativo. Porém, quando os 
warrants têm valor nulo o comprador perde na totalidade 
o preço pago na aquisição, pelo que para o comprador a 
aquisição do warrant só se traduz em lucro nulo quando 
na maturidade o warrant tem um valor suficientemente 
elevado para compensar o preço inicialmente pago.

WARRANTS DE COMPRA (CALL WARRANTS) 
– Warrant que confere ao seu titular o direito, mas não a 
obrigação, de comprar o activo subjacente ao qual está 
indexado ao preço de exercício e numa data futura pré- 
-fixada (data de maturidade). A aquisição deste instrumento 
pressupõe que o investidor acredite na subida do preço do 
activo subjacente, permitindo-lhe ganhar a diferença entre, 
por um lado, o preço (mais elevado) do activo do activo 
subjacente vigente no mercado no momento do exercício 
da opção de compra e, por outro lado, o preço de exercício 
acordado somado ao preço pago pelo warrant.

WARRANTS DE ESTRUTURADOS, WARRANTS 
COM BARREIRA OU TURBO WARRANTS 
– Warrants que apresentam características muito 
semelhantes aos vanilla warrants ou convencionais. 
Diferenciam-se destes pela introdução de um elemento 
adicional de risco – a barreira de knock-out. A barreira de 
knock-out representa uma fasquia cujo valor, definido na 
emissão, é habitualmente igual ao preço de exercício. Se 
em algum momento, durante o período de negociação, 
a barreira de knock-out for atingida ou ultrapassada pelo 
valor do activo subjacente, os direitos inerentes ao Warrant 
cessam e este extingue-se de imediato.

WARRANTS DE VENDA (PUT WARRANTS) 
– Warrant que confere ao seu titular o direito, e não a 
obrigação, de vender o activo subjacente ao qual está 
indexado ao preço de exercício e numa data futura pré-
-fixada. A aquisição deste instrumento pressupõe que 
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yw o investidor acredite na descida do preço do activo 
subjacente, permitindo-lhe ganhar a diferença entre, 
por um lado, o preço de exercício acordado subtraído 
do preço pago pelo warrant e, por outro lado, o preço 
(mais baixo) do activo subjacente vigente no mercado no 
momento do exercício da opção de venda.

WRITEDOWN – Trata-se da expressão que designa 
a operação contabilística através da qual o valor de um 
determinado activo registado no balanço de uma empresa 
é objecto de uma redução, para que as contas reflictam 
o respectivo valor de mercado. Por exemplo, imagine a 
empresa ABC, detentora de mil acções da sociedade XYZ. 
No balanço da ABC, os títulos da XYZ estão registados 
como valendo 1.000 USD. Mas, em fecho de contas 
anual, verifica-se que a cotação da XYZ desceu 50%. 
A participação da ABC na XYZ passou, assim, a valer 
metade, isto é, 500 USD. A ABC terá de ajustar o valor 
daquela posição no seu balanço, o que parece ser uma 
operação sem grandes consequências. Mas não é bem 
assim. Os 500 USD correspondentes à desvalorização 
das acções da XYZ representam um custo e podem ter 
de ser abatidos aos lucros da ABC. Eis um dos motivos 
por que a queda das bolsas abala os resultados das 
empresas.

YIELD – (Ver Taxa Interna de Rentabilidade).

YIELD CURVE – (Ver Curva de Rendimentos).

YIELD TO MATURITY – (Ver Taxa Interna de 
Rentabilidade). 

YIELD TO NEXT CALL – (Ver Taxa Interna de 
Rentabilidade). 
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